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Temes d’interès
9a Cimera Europea de Regions i Ciutats:

La ciutadania al cor d'Europa

Cada dos anys, el Comitè Europeu de les Regions (CdR) celebra la Cimera Europea de Regions i
Ciutats que reuneix electes territorials per discutir els principals reptes als quals s'enfronta la Unió
Europea (UE).

El 2022 i sota la presidència francesa de la UE, el CdR juntament amb la Regió Provence-Alpes-
Côte d’Azur, organitzen la 9a Cimera de les regions i les ciutats, els dies 3 i 4 de març a Marsella,
en format híbrid. L’acte estarà directament vinculat al procés de reflexió sobre el futur d’Europa i, el
CdR aprofitarà l’ocasió per augmentar l'impacte i l’abast, escoltant les veus dels territoris per la seva
contribució essencial al projecte europeu i al paper crucial de situar la ciutadania al cor del projecte
europeu. Si la situació sanitària ho permet, es preveu l’assistència d’aproximadament 15.000 electes
d’arreu d’Europa i molts més participants via les plataformes digitals. 

La Cimera arribarà una setmana abans de la darrera sessió plenària de la Conferència sobre el futur
d'Europa  i  permetrà  debatre  conjuntament  les  demandes  i  propostes  de  ciutats  i  regions
compromeses  amb  els  esforços  de  recuperació  i  disposades  a  cooperar  per  a  un  futur  més
sostenible.

El  lema de les  jornades serà “Els  ciutadans al  cor  d’Europa”,  i  abordarà 3  temes centrals  per
contribuir al disseny d'una Unió Europea més resilient, més coherent i més democràtica. El mati del
primer dia, estarà centrat en “la resiliència i les transformacions socials”. La crisi de la COVID-19 és
econòmica i social, per això, la UE necessita un pla de recuperació inclusiu per reactivar l'economia
i apoderar les comunitats locals per fer front als canvis sistèmics, com ara la transició verda i digital.
La tarda d’aquest primer dia abordarà “la cohesió i la recuperació”. La política de cohesió és una de
les eines més efectives per reduir les disparitats regionals i estimular la innovació econòmica. Una
millor cooperació entre els plans de recuperació i la política de cohesió és el que necessita la UE
per donar ple suport a les seves regions i ciutats. El dia 4 s’entrarà amb el tema clau “Construint la
casa de la democràcia europea”. Millorar el funcionament democràtic de la UE requereix una major
implicació  de  les  autoritats  locals  i  regionals  que  són  els  nivells  de  govern  més  propers  a  la
ciutadania i, sense aquests, la Casa de la Democràcia Europea no tindria cap fonament. Es donarà
un  èmfasi particular a la rellevància de la diversitat i a la participació dels i les joves al llarg de tota
la conferència, particularment, en aquesta darrera part. 

Dels debats i contribucions dels membres del CdR i de la resta d’electes europeus participants en
sortirà el Manifest de Marsella,  i  serà la contribució del Comitè de les Regions a la Conferència
sobre el Futur d’Europa (CoFoE) per reforçar la Casa de la Democràcia Europea.

Cal dir que els preparatius de la CoFoE han estat una autèntica cursa d'obstacles per a aquells que
volien que aquesta Conferència fos constructiva i impulsada per la reforma.

El que inicialment pretenia ser un procés integral de dos anys que podria redefinir els fonaments de
la UE s'ha convertit, després d'haver acumulat un any de retard, en un exercici de nou mesos amb
un tènue compromís de seguiment de les seves conclusions. Tanmateix, el model de conferències,
nascut enmig d'intenses negociacions entre federalistes, reformistes, conservadors institucionals i
euroescèptics, deixa encara marge de maniobra a aquells que volen minar l’”statu quo” europeu si la
mobilització de la ciutadania li dona el pes suficient.

La crisi climàtica, els fluxos migratoris, les violacions de l'estat de dret, la pandèmia de la Covid-
19, ...Europa s'enfronta actualment a moltes crisis que els Estats membres no poden gestionar per
si  mateixos,  i  la  Unió,  tampoc és capaç d'abordar  aquests problemes en la  seva forma actual.
Aquest estat d'impotència institucional continua present malgrat una clara demanda de reformes.
Enquestes recents mostren que l'opinió  pública a la  UE està  a  favor  de que es prenguin  més
decisions a nivell de la UE, en matèria de defensa dels valors fonamentals, en una competència
compartida entre la UE i els Estats membres en matèria fiscal, a una intervenció més importat en
l'àmbit dels afers socials i de la salut, i de resposta col·lectiva als reptes globals o a l'establiment

https://cor.europa.eu/fr/summits/2022/Pages/homepage.aspx
https://cor.europa.eu/fr/summits/2022/Pages/homepage.aspx


d'una política migratòria comuna. La CoFoE amb l’eslògan institucional "El futur està a les teves
mans", pot contribuir a preparar la UE per a la propera dècada si es porta a terme d'acord amb les
demandes dels  i  les ciutadanes i  si  el  seu seguiment  també les té  en compte.  El  Manifest  de
Marsella intentarà donar veu als territoris i a la seva ciutadania  en aquesta direcció.

Tenint en compte que el model institucional de la Conferència només te una capacitat limitada per
abordar aquestes qüestions de manera adequada, alguns esperen que tot això acabi en una fallida,
ràpidament oblidada del camp europeista.

La  CoFoE s'ha  de  presentar  com una  oportunitat  per  millorar  una  UE que,  en  la  seva  forma
inacabada actual, és cada cop menys capaç de respondre als reptes moderns del conjunt d'Europa i
de la ciutadania, en àmbits que van des de l'acció climàtica fins a la protecció social. El missatge a
la ciutadania europea ha de ser senzill: ha arribat el moment de remodelar Europa perquè pugui
satisfer millor les expectatives dels seus ciutadans. La Conferència potser no és la millor solució,
però és la millor que tenim avui per garantir que Europa tingui els mitjans democràtics necessaris
per afrontar els reptes contemporanis. El Comitè Europeu de les Regions a la Cimera Europea de
regions  i  ciutats  de  Marsella  haurà  de  presentar  les  propostes  de  reformes adients  per  a  que
aquests i la seva ciutadania estiguin al cor d’una Europa més democràtica. La mobilització dels
ciutadans europeus mitjançant la CoFoE és essencial per aconseguir-ho: les nostres veus han de
ser massa nombroses i massa fortes per ser ignorades.

[+] 9a Cimera Europea de Regions i Ciutats

Agenda

Comitè Europeu de les Regions (CdR)

Aquest mes està prevista la 147ª sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions pels dies 1 i 2

de desembre, en format híbrid. Els dictàmens i resolucions més rellevants pel món local que es

debaten i adopten al ple són: 

 Debat sobre el reforç de la democràcia europea en el context de la Conferència sobre el

Futur d’Europa. 

 Debat i dictamen d’opinió sobre l’erradicació de l’estar sense sostre a la UE. 

 Debat i Resolució sobre l’Any Europeu de la Joventut 2022. 

 Dictamen d’iniciativa “Millor legislar”. 

 Dictamen d’iniciativa “El Pla Europeu per la lluita contra el càncer”. 

 Resolució  sobre  el  Programa  de  treball  2022  de  la  Comissió  Europea  i  les  prioritats

polítiques del Comitè de les Regions pel 2022. 

 Dictamen d’opinió “La implementació de Mecanisme de Recuperació i Resiliència”. 

 Dictamen d’opinió “Economia blava sostenible i aqüicultura”. 

 Dictamen d’opinió “La dimensió de gènere en els fons estructurals i de cohesió 2021-2027”. 

 Debat sobre “Assumptes de la UE d’interès per a les autoritats locals i regionals”.   

També estan previstes les següents reunions ordinàries de les comissions del CdR: 

https://cor.europa.eu/en/summits/2022/Pages/homepage.aspx


 Comissió  per  la  Política  de  Cohesió  Territorial  i  Pressupost  Europeu  (COTER),  10  de

desembre, híbrida (Brussel·les / «Interactio»). 

o Adopció  del  dictamen d’opinió  “Cap al  transport  per  carretera  d'emissions  zero:

desplegant infraestructures de combustibles alternatius i reforçant els estàndards de

rendiment d'emissions de CO2”.

 Comissió  per  la  Política  Social,  Educació,  Treball,  Recerca  i  Cultura  (SEDEC),  13  de

desembre, híbrida (Brussel·les / «Interactio»). 

o Intercanvi d’opinions pel Pla d’Acció Conjunt del CdR amb el Joint Research Centre

i la Comissió Europea. 

o Adopció del dictamen d’opinió “Marc estratègic de la UE sobre salut i seguretat en

el treball 2021-2027”. 

o Adopció  del  dictamen  d’opinió  “La  Nova  Bauhaus  Europea:  bonica,  sostenible,

junts”.

o Adopció del dictamen d’opinió “Les missions europees”. 

o Debat sobre l’Any Europeu de la Joventut 2022. 

o Debat  sobre el  Comitè  de Diàleg Social  Sectorial  Europeu de Governs Locals  i

Regionals

 Comissió  per  la  Política  Econòmica  (ECON),  14  de  desembre,  híbrida (Brussel·les  /

«Interactio»).

o Debat  “Finances  locals  i  regionals  i  inversions  post-COVID-19:  evidència  i

perspectives”. 

o Debat “Cohesió digital en el marc de la Conferència sobre el Futur d’Europa”. 

o Presentació de la campanya de comunicació “Green Deal Going Local”. 

Aquesta institució organitza també els següents esdeveniments durant el mes de desembre: 

 3 de desembre, en línia: Conferència d’Alt Nivell sobre la Democràcia Europea, en el marc

de la Conferència sobre el Futur d’Europa.

 3 de desembre, en línia: Acte sobre els ambaixadors del Pacte Climàtic del CdR.

 6 de desembre, en línia:  Conferència “Multilevel Climate and Energy Dialogue: Emission

Trading System”, un esdeveniment que és part de la iniciativa “Green Deal Going Local”. La

conferència comptarà amb interpretació simultània i es podrà seguir en castellà també. 

[+] Informació sobre les sessions plenàries del CdR

https://cor.europa.eu/en/our-work/plenaries
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/multilevel-climate-energy-dialogue-emission-trading-system.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/cor-climate-pact-ambassadors.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/hlg-conference-on-european-democracy.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/econ.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/sedec.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/coter.aspx


Parlament Europeu (PE)

Durant aquest mes està prevista una sessió plenària del 13 al 16 de desembre a Estrasburg. Són

d’interès local els següents informes que es debaten durant la sessió plenària:  

 Debat sobre la igualtat entre dones i homes a la Unió Europea. 

 Debat  de  l’informe  sobre  la  implementació  de  la  Directiva  d’eficiència  energètica  dels

edificis.  

 Debat sobre l’informe de l’Any Europeu de la Joventut 2022. 

 Debat sobre la situació actual del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 Informe sobre les noves orientacions de l’acció humanitària de la UE.

 Lliurament del Premi Sakharov al polític i activista rus Alexei Navalny. 

 Debat “L'escassetat i  la  interrupció de les cadenes de subministrament i  impacte en les

empreses i els ciutadans de la UE”. 

 Debat “El Me too i l’assetjament, les conseqüències per a les institucions de la UE”. 

Aquest mes el Parlament Europeu organitza, a més, els següents esdeveniments: 

 2 de desembre, en línia:  Taller “Salut mental i benestar en el món digital del treball post-

COVID”, organitzat pel Servei de Recerca del Parlament Europeu (EPRS). 

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu.

Comissió Europea (CE)

 3 de desembre, híbrid (Brussel·les / en línia): Lliurament del premi «Access City Award

2022», sent Barcelona una de les ciutats nominades.  

 8  i  9  de  desembre,  en  línia:  Fòrum Ciutadà  de  l’Energia,  celebrat  en  el  marc  de  la

Conferència sobre el Futur d’Europa. 

 9 de desembre, en línia: Conferència d’alt nivell «Benestar animal a la UE: avui i demà»,

organitzada per la Direcció General de Salut i  Seguretat Alimentària (DG SANTE) i que

comptarà amb la participació de l’etòloga i activista Jane Goodall. 

 10 de desembre, en línia: Conferència sobre l'administració en línia : L'individu al cor de la

transformació digital del sector públic.

 15 de desembre, en línia: Webinar «Protect, prepare and transform Europe – Build forward

better», organitzat pel grup d’alt nivell de la CE sobre «L’impacte econòmic i social de la

Recerca i la Innovació» (ESIR). 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://ec.europa.eu/info/events/protect-prepare-and-transform-europe-build-forward-better-esir-virtual-seminar-2021-dec-15_en
https://europa.eu/newsroom/events/e-government-conference-human-centric-digital-transformation-public-sector_fr
https://ec.europa.eu/info/events/eu-animal-welfare-today-tomorrow-2021-dec-09_en
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-energy-forum-2021-dec-02_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1871&furtherEvents=yes
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/upcomingevents.html


Altres esdeveniments europeus

 2 de desembre, híbrid (Lisboa / en línia): Presentació del nou programa Interreg EURO-

MED  2021-2027  a  la  jornada  «2021-2027  Mission:  Heading  towards  a  greener

Mediterranean». 

 7 de desembre, en línia: Infoday del Cluster 2 «Cultura, creativitat i societats inclusives» de

l’Horizon Europe. 

Activitats a Barcelona i Catalunya

 1 i 2 de desembre, en línia: Jornada «Aliances socials en la nova agenda europea. Fons

europeus»,  organitzat  per  la  Taula  del  Tercer  Sector  Social  i  el  Departament  d’Acció

Exterior i Govern Obert del govern de la Generalitat de Catalunya. 

 2 de desembre, híbrid (Brussel·les / en línia):  Taula rodona «Implementation of NGEU

funds: Challenges and Opportunities», organitzat per la delegació del govern de Catalunya

davant de la UE en el marc de «Regions 4 EU Recovery». 

 9  de  desembre,  Martorelles:  Xerrada «Europa  post-pandèmia:  Salut  i  Resiliència»,

organitzada per la representació de la CE a Barcelona. 

 10 de desembre, en línia: Jornada «Horizon Europe: Convocatòries 2022 del sector Clima,

Alimentació, Bio-economia, Recursos naturals, Agricultura i Medi ambient», organitzada per

ACCIÓ en el marc de la xarxa Enterprise Europe Network. 

http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/12/10/1285643/horizon-europe-convocatories-2022-del-sector-clima-alimentacio-bioeconomia-recursos-naturals-agricultura-i-medi-ambient?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s30112021/e31122021
https://barcelona.spain.representation.ec.europa.eu/noticies-i-esdeveniments/esdeveniments/europa-post-pandemia-salut-i-resiliencia-martorelles_ca
https://exteriors.gencat.cat/en/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/ue/inscripcio/02122021-linia
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20211122_jornada-taula-aliances-socials
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-2_en
https://interreg-med.eu/events/launch-of-the-interreg-euro-med-programme/


Espais d’incidència

Comissió Europea (CE)

 Consulta pública   sobre “Serveis turístics: iniciativa sobre els lloguers de curta durada” (data

límit: 13 de desembre). 

 Consulta pública   sobre «Qualitat de l’aire – revisió de les normes de la UE» (data límit 16 de

desembre).

 Consulta  pública   sobre  “Recopilació  de  dades:  estadístiques  europees  sobre  població

(ESOP)” (data límit: 23 de desembre).

 Consulta pública   sobre «Serveis turístics: iniciativa sobre lloguers de curta durada» (data

límit 31 de desembre).

 Consulta pública   sobre «Qualitat de les aigües de bany – revisió de la normativa de la UE»

(data límit: 20 de gener).

Comitè Europeu de les Regions (CE)

 Consulta en línia   amb les parts interessades sobre les futures ajudes estatals de la UE als

sectors agrícola i  forestal  i  a les zones rurals (data  límit  per enviar  contribucions:  6 de

desembre).

 Consulta en línia   amb les parts interessades sobre la nova Estratègia Forestal de la UE pel

2030 (data: 6 de desembre). 

 Consulta en línia   amb les parts interessades sobre la nova Bauhaus Europea  (data límit per

enviar contribucions: 31 de desembre).

Espais de visibilitat 

 Premi europeu a la  docència  innovadora 2021   -  Erasmus+ (data  límit:  a establir  en la

convocatòria). 

Per a més informació sobre les  convocatòries dels programes europeus i conèixer els principals
fons europeus disponibles per al món local, us convidem a accedir a la Guia d’Ajuts de la Unió
Europea (GAUE) de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona. 

https://gaue.diba.cat/
https://gaue.diba.cat/cercador/
https://gaue.diba.cat/premi-europeu-a-la-docencia-innovadora-2021/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/the-new-european-bauhaus-online-written-stakeholders-consultation.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/nat-consultation-new-eu-forest-strategy-2030.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/future-eu-state-aid-agricultural-forestry-sectors-rural-areas.aspx
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12658-Calidad-de-las-aguas-de-bano-revision-de-la-normativa-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-Servicios-turisticos-iniciativa-sobre-alquileres-de-corta-duracion/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12958-Recopilacion-de-datos-Estadisticas-europeas-sobre-poblacion-ESOP-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Calidad-del-aire-revision-de-las-normas-de-la-UE/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-Servicios-turisticos-iniciativa-sobre-alquileres-de-corta-duracion/public-consultation_es
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