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Una delegació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
va viatjar a la capital belga del 8 al 10 de juliol en unes 
jornades informatives finançades i organitzades per 
la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i 
amb la col·laboració de l’Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona. Durant la visita oficial van tenir 
lloc una desena de trobades per conèixer de primera 
mà la tasca de la Comissió Europea i el Parlament 
Europeu i per abordar diverses qüestions en relació 
amb el paper de les dues institucions europees en 
l’economia, el comerç i les finances. 

Encapçalada pel degà Anton 
Gasol, la delegació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
(CEC) a Brussel·les l’integraven 

els economistes Jordi Angusto, Elisabet 
Bach, Jordi Caballé, Albert Carreras, 
Carme Casablancas, Xavier Ferrer, Ana 
Garcia, Jaume Menéndez, Miquel Morell, 
Maurici Olivé, Ester Oliveras, Vicente 
Ortún, Martí Parellada, Ivan Planas, Fran-
cesc Raventós, Josep Soler, Xavier Subi-
rats i Joan Trullén. 

Els cignes negres de l’economia europea
En el primer dia de visita oficial van tenir 
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lloc un total de set trobades en diversos 
espais de la Comissió Europea a Brussel·
les. La primera va anar a càrrec del cap de 
la Representació Regional de la Comissió 
Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas, 
i es va centrar en el “després” de les dar·
reres eleccions europees celebrades en·
guany. Tarradellas va iniciar la intervenció 
fent un retrat de l’estat actual de la Unió 
Europea (UE), ressaltant que “hem en·
cadenat 22 trimestres creixent, amb una 
inflació per sota del 2% i un índex d’ocu·
pació del 73,2% de la població activa al 
conjunt de la UE”. Tarradellas va apuntar 
“el consum privat, la inversió i les condici·

ons del mercat laboral” com a indicadors 
positius per al futur. Tot i així, va reconèixer 
que “els nivells de deute estan molt per 
sobre dels criteris de conveniència”.

El cap de la Representació Regional de 
la Comissió Europea a Barcelona tam·
bé va senyalar diversos cignes negres 
o elements d’incertesa que marcaran 
el futur de la Unió Europea. En primer 
lloc, va destacar la fragmentació del 
Parlament Europeu després de les elec·
cions celebrades el maig del 2019, amb 
la pèrdua de l’hegemonia dels populars i 
socialistes i un clar augment dels liberals 

i dels verds. En aquest sentit, Tarradellas 
va subratllar que, malgrat les previsions, 
els populistes i els euròfobs només van 
aconseguir 112 diputats dividits en dos 
grups parlamentaris en lloc dels tres 
grups que tenien anteriorment, “fet que 
els resta força”. 

A més, va felicitar·se per la participació 
del 51% a les eleccions, la més alta des 

Una vintena d’economistes 
va integrar la delegació del 

CEC a Brussel·les

 El Col·legi visita la Comissió   i el Parlament europeus
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que es va pactar a la Cimera de París del 
2015 com a resposta a una previsió d’un 
clima un 60% més extrem en 30 anys i al 
repte de crear fins a un 40% més de feines 
respectuoses amb el medi ambient. 

Finalment, Tarradellas va assegurar que el 
futur passa tant sí com no per les noves 
tecnologies, ja que “qui les domina, do·
mina el món”. En aquest sentit, es va la·
mentar que “els smartphones i les tablets 
actuals no són europees, així com tampoc 
la intel·ligència artificial, el 5G, la super·
computació o la generació de bateries per 
als cotxes elèctrics”. Un altre element que 
cal tenir en compte, segons el cap de la 
Representació Regional de la Comissió 
Europea a Barcelona, és l’envelliment de 
la població europea, fet que té un impac·
te en els costos del sistema de salut o en 
les pensions. En aquest punt va donar una 

del 1994. Finalment va mostrar·se satis·
fet perquè al Regne Unit, els partits re-
main van obtenir 2 punts més de percen·
tatge de vot que els hard Brexit, sense 
tenir en compte el resultats de conserva·
dors i liberals. 

El segon cigne negre, segons Tarradellas, 
és la necessitat d’aprovar el pressupost 
de la Unió Europea de 1.279,4 bilions 
d’euros —l’1% del PIB europeu— per 
als propers set anys proposat per la Co·
missió Europea i que s’ha d’aprovar en·
guany per part del Consell i del Parlament 
Europeu. En aquest sentit, va recordar 
que “les partides pressupostàries que 
creixen més percentualment són la re·
cerca, la innovació en el món digital, els 
programes dirigits a la gent jove, la lluita 
contra el canvi climàtic, la migració, la se·
guretat i l’acció exterior”.  

Com a tercer cigne negre, va apuntar el 
canvi en la política monetària de l’Ad-
ministració de Donald Trump als Estats 
Units i a les guerres comercials obertes 

amb Mèxic, la Xina, el Canadà i la mateixa 
Unió Europea, amb nous aranzels a l’acer i 
l’alumini europeus. Segons Tarradellas, “si 
hi ha algú que pot plantar cara a Trump és 
la Unió Europea” i va explicar que “els pro·
blemes de Trump han fet que molts socis 
comercials en l’àmbit global hagin obert la 
porta a la Unió Europea”.

Tarradellas va situar el Brexit com el quart 
cigne negre per a l’economia europea. “Tot 
i que el Regne Unit és la cinquena econo·
mia del món, si no formés part de la Unió 
Europea no estaria ni entre les vuit primeres 
economies del món”, va comentar. 

La cinquena font d’incertesa per a l’eco·
nomia europea ve de la dependència de 
fonts d’energia de l’exterior i del preu del 
barril de petroli. És per això que va argu·
mentar que “el gran repte de l’economia 
europea en el futur és viure bé respectant 
els límits del planeta i això obliga a replan·
tejar el model cap a una economia circular 
que busqui millorar la productivitat de les 
matèries primeres”. Tot plegat seguint el 

Ferran Tarradellas va 
apuntar els reptes de la 
nova Comissió Europea

E s p E c i a l  E u r o p a
Visita oficial a Brussel·les
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Els economistes van trobar-se 
amb diversos membres de la 
Comissió Europea, entre els 

quals Maria Rosa Aldea i 
Ignacio García Bercero 

dada per a la reflexió: “Espanya té la se·
gona taxa de natalitat més baixa del món 
després del Vaticà”. Segons Tarradellas, la 
relació actual és de quatre treballadors per 
cada pensionista i es preveu que es con·
verteixi en dos treballadors per cada pen·
sionista. I va recordar que un informe de la 
Unió Europea calcula que el 2060 hi haurà 
510 milions d’habitants a la Unió Europea 
si es manté la immigració i només 400 mi·
lions sense immigrants. 

Ferran Tarradellas va cloure la seva inter·
venció apuntant que les solucions a curt 
termini passen per seguir mantenint els ni·
vells d’immigració, aconseguir que els eu·
ropeus tinguin més fills, millorar la producti·
vitat, potenciar la recerca en noves tecnolo·
gies i promoure la silver economy, és a dir, 
l’economia al voltant de la gent gran.

Comerç obert, basat en normes 
i en el desenvolupament sostenible
La segona trobada de la delegació del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya a 
la Comissió Europea a Brussel·les va ser 
amb Ignacio García Bercero, director de 
Països Veïns, EUA i el Canadà a la Direc·
ció General de Comerç. García Bercero va 
qualificar “d’èxit” la política comercial ac·
tual de la UE, fet que va atribuir a una sèrie 
de mesures introduïdes des dels inicis del 
mandat de la Comissió Juncker. 

En primer lloc, va destacar una “modifica·
ció fonamental de la forma que es nego·
cien els acords, aplicant pràctiques de 
màxima transparència impulsades per 
part de la comissària Maëlstrom.“Som 
l’única entitat comercial al món que fem 
públiques totes les propostes —inclosa la 
inicial— i elaborem un informe públic des·
prés de cada reunió”, va afegir. 

Com a segon factor per a l’èxit, García 
Berceiro va subratllar la reforma del sis-
tema de resolució de disputes entre in-
versors i Estats establint un sistema de 
resolució de disputes. A més, va explicar 
que s’ha demanat al Tribunal de Justícia 
de la UE que dictamini fins on arriben les 
competències de la UE en comerç i la 
conclusió és clara: “en matèria comercial, 
la Comissió Europea té competència ex·
clusiva”. García Bercero va admetre que 
“un acord mixt que no només sigui comer·
cial i que inclogui la protecció d’inversions, 

com el que s’està negociant amb el Mer·
cosur, requereix la unanimitat al Consell 
Europeu”. D’altra banda va comentar que 
“en els acords actuals se separa l’acord 
comercial de l’acord de protecció d’inver·
sions, diferenciant la resolució de conflic·
tes entre inversors i entre els Estats”. 

En relació amb la Xina, el director de Països 
Veïns, EUA i el Canadà a la Direcció General 
de Comerç va comentar que “vam decidir 
no tractar la Xina com a economia de mer·
cat i apliquem instruments de defensa co·
mercial, a la vegada que hi estem negociant 
uns criteris de relació perquè creiem que la 
solució no és aïllar·la”. 

Pel que fa als Estats Units, Ignacio García 
Bercero va afirmar que “la negociació amb 
els Estats Units abans de Trump ja era 
complicada i en els últims anys de l’admi·
nistració Obama ja vam decidir congelar la 
negociació per les moltes diferències que 
teníem”. 

“Amb la política en matèria comercial al·
tament proteccionista de Trump és im·

Anton Gasol va proposar 
que els ciutadans 

puguin destinar un 1% 
de la renda a projectes 

europeus
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tualment les partides que disminueixen 
són la política agrària i els fons de cohesió, 
i les que més augmenten són la innovació 
i el mercat digital, així com el control de la 
migració i la gestió de fronteres”. 

A més, va recordar que “les úniques polí·
tiques compartides amb els Estats i amb 
assignació per països són l’agrícola i la 
de cohesió, mentre que la resta es ges·
tionen amb criteris d’excel·lència”. Aldea 
va apuntar en paral·lel que “Catalunya és 
la primera regió de la Unió Europea en 
atraure recursos innovadors per a les pi·
mes: concretament 61,9 milions d’euros 

possible imaginar·se la negociació d’un 
acord ambiciós i ampli com ara el TTIP”, 
va concloure García Bercero, que va afe·
gir que “actualment la relació comercial 
entre la Unió Europea i els Estats Units 
es fonamenta en les normes de l’Orga-
nització Mundial del Comerç”. 

En qualsevol cas, va comentar, “la relació 
amb els Estats Units és clau i mantenim 
sempre un canal de diàleg obert”. En 
aquest sentit, va explicar que “el Consell 
Europeu ens ha donat dos mandats il·
limitats de negociació: eliminació d’aran·
zels industrials i eliminació de duplicacions 
innecessàries”. 

Pel que fa al Brexit, va explicar que, tot i 
que la Direcció General de Comerç de la 
Comissió Europea de la qual forma part 
no tracta directament aquesta qüestió, 
“el que és clar és que si hi ha acord 
s’haurà de negociar i les relacions co·
mercials seran un aspecte clau”. 

D’altra banda, preguntat per Àfrica, va afir·
mar que “en la propera Comissió Europea 
la relació entre la Unió Europea i Àfrica 
seguirà sent una prioritat en la línia d’as·
segurar una sinergia política comercial i 
de cooperació al desenvolupament, amb 
l’objectiu d’aprofundir en els acords co·
mercials actuals, que són limitats”. 

En referència al Brasil, García Berce·
ro va recordar que el nou acord amb el 
Mercosur inclou la liberalització i l’elimi·
nació d’aranzels, una mesura mai vista, 
“fet que facilitarà una base sòlida perquè 
els empresaris europeus facin negoci al 
Brasil, tot i que sense protecció de les 
inversions”. Tot plegat tenint present que 
l’acord amb el Mercosur no és merament 
comercial, sinó un acord mixt d’associa·
ció més complex.

Finalment, sobre Rússia va assegurar que 
“la nostra relació comercial i econòmica 

està sota mínims i ho seguirà estant si no 
canvia el context polític després de la in·
tervenció a Ucraïna”. 

Com serà el nou pressupost de la Unió 
Europea? #EUBudget  #FutureofEurope
La jornada a la Comissió Europea va con·
tinuar amb la intervenció de la directora 
general adjunta i comptable de la Co·
missió Europea a la Direcció General de 
Pressupostos, Maria Rosa Aldea Bus-
quets, que es va centrar a abordar el nou 
Marc financer plurianual (MFP) 2021-
2027 per a la Unió Europea, l’estat de 
les negociacions i les implicacions per a 
Espanya.

Aldea va destacar que “el nou pressu-
post per a la Unió Europea per al perío-
de 2021-2027 és de 1.279,4 bilions d’eu·
ros, que equival a l’1% del PIB europeu 
i que ja no té en compte el Regne Unit”. 
A més va comentar que “la particularitat 
és que és un pressupost d’inversions per 
assegurar que hi haurà prou finançament 
per a programes a llarg termini i que mai 
té dèficit.” També va explicar que el nou 
marc financer proposat per la Comissió 
Europea s’ha de negociar ara amb el Par·
lament Europeu i aprovar per unanimitat 
pel Consell Europeu. 

També va explicar que les característiques 
del Marc Financer Plurianual (MFP) 2021·
2027 són: “més finançament per les àrees 
prioritàries, protegir el pressupost de les 
amenaces de l’estat de dret, més èmfasi en 
els àmbits en els quals la UE pot oferir més 
valor afegit que els Estats, menys burocrà·
cia i en general un pressupost més flexible 
amb una estructura més simple”. “L’MFP 
consta de les xifres d’imports màxims, dels 
reglaments i de la resta de bases legals de 
cada programa de despesa, sempre sense 
incórrer en dèficit”, va afegir. 

En relació amb les diverses partides del 
pressupost, Aldea va detallar que un 35% 
es destina a cohesió i valors; un 30%, a 
recursos naturals i medi ambient; un 15%, 
al mercat únic, la innovació i l’economia 
digital; un 10%, a polítiques de veïnatge i 
món; un 2,5%, a migració i gestió de fron·
teres; un 2%, a seguretat i defensa, i el 
5,5% restant al finançament de la pròpia 
estructura de la Comissió Europea. 

També va voler destacar que “el 25% de 
totes les despeses del marc financer te·
nen relació directa amb la lluita contra el 
canvi climàtic” i que “mentre que percen·

Els economistes van 
participar de trobades 

sobre el nou marc 
pressupostari o les 

prioritats de la Comissió 

Les trobades van tenir lloc al 
voltant de la que havia estat la 
taula de treball de les reunions 
de la Comissió Europea durant 

diversos mandats

E s p E c i a l  E u r o p a
Visita oficial a Brussel·les



E s p e c i a l  v i s i t a  a  B r u s s e l · l e s  •  0 7

per a 148 pimes catalanes entre el 2014 
i el 2017”. A més va afirmar que “l’horitzó 
2020 marcat per la UE seguirà sent un ins·
trument per a les pimes en el finançament 
de projectes innovadors”.

Segons Aldea, aquest nou pressupost es 
va preparar en un període “marcat per una 
sèrie d’inestabilitats com són l’envelliment 
de la població europea, la guerra comerci·
al plantejada pels EUA i l’auge dels partits 
populistes a la UE” i “en un context polític 
greu que inclou la guerra a Síria, l’emergèn·
cia de noves potències com ara la Xina, la 
migració, el canvi climàtic o el Brexit. És 
sens dubte el marc financer més complicat 
que hem fet fins ara”, va assegurar. 

La directora general adjunta i comptable 
de la Comissió Europea a la Direcció Ge·
neral de Pressupostos va definir la pro·

posta com “un pressupost modern per a 
una Unió Europea que protegeixi, empo·
deri i vetlli per la seguretat”, amb més fi·
nançament per fer front a la lluita contra el 
canvi climàtic i la migració. També va as·
segurar que es tracta “d’un pressupost 
més flexible i àgil amb una arquitectura 
més simple i clara”. 

Aldea va explicar també que “en el pres·
supost de la Unió Europea, els ingressos 
han de ser igual a les despeses”. A més, 
va detallar que el finançament del pressu·
post prové dels recursos propis actuals, 
que són l’impost sobre el valor afegit, els 
drets d’aduanes i la contribució dels Estats 
membres basada en la renta nacional bru·
ta. La directora general adjunta i comptable 
de la Comissió Europea a la Direcció Ge·
neral de Pressupostos va afegir que “cada 
vegada que presentem un nou marc finan·

cer, el Parlament Europeu demana la crea·
ció de nous recursos propis a fi de reduir la 
contribució dels Estats. 

En aquesta ocasió s’ha proposat am-
pliar els ingressos fiscals a partir de 
la tributació possible derivada d’una 
base imposable consolidada comuna 
de l’impost sobre societats (CCTB), del 
20% dels ingressos procedents del rè-
gim de comerç de drets d’emissió (ara 
s’ho queden els Estats) i d’una contri-
bució nacional basada en els residus 
de plàstic no reciclats. Segons Aldea, la 
proposta que sembla que pot prosperar 
és la dels plàstics, mentre que la resta no 
havia rebut gaire consens. 

Pel que fa a les implicacions per a Espanya 
del nou marc financer, Maria Rosa Aldea 
va afirmar que “Espanya surt beneficiada 
en el repartiment del fons de cohesió i 
desenvolupament europeu regional i el 
fons social europeu perquè s’han incor·
porat criteris com la desocupació juvenil, 
el canvi climàtic, les migracions o la renda 
nacional bruta, i en aquests àmbits Espa·
nya no presenta indicadors positius. 

També seguirà rebent ajudes de la Política 
Agrària Comuna (PAC), que en el nou marc 
financer farà més èmfasi en el medi ambi·
ent i el clima, i donarà suport a la transició 
cap a un sector agrícola més sostenible i a 
les zones rurals més dinàmiques. La PAC 
reformada, que comptarà en total amb un 
pressupost de 365.000 milions d’euros, 
seguirà organitzant·se en dos pilars: paga·
ments directes als agricultors i finançament 
del desenvolupament rural. 

D’altra banda, la directora general adjunta 
i comptable de la Comissió Europea a la 
Direcció General de Pressupostos va fer re·
ferència a l’èxit del Fons Europeu per a In·
versions Estratègiques relatiu al PIB (FEIE) 
també conegut com a Pla Juncker, que ha 
tingut com a objectiu captar finançament 
públic i privat per invertir en empreses amb 
un percentatge de la inversió garantit pel 
Fons Europeu d’Inversions i el Banc Eu·
ropeu d’Inversions. Aldea va recordar que 
amb el Pla Juncker s’han mobilitzat un total 
de 283.700 milions d’euros. 

En el nou marc financer s’ha proposat 
agrupar tots els instruments en el nou 
Fons InvestEU, que seria gestionat en un 
75% pel Banc Europeu d’Inversions i en 
un 25% per bancs i institucions nacionals. 
Finalment, Aldea va comentar que “s’han 
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proposat dos nous instruments per al futur 
pressupost de la UE a llarg termini: un Pro·
grama de suport a les reformes i la Funció 
europea d’estabilització de les Inversions.

Després de detallar el nou marc financer, 
Maria Rosa Aldea va comentar l’estat 
de les negociacions perquè sigui apro·
vat pel Consell i pel Parlament Europeu 
després que la Comissió Europea el pro·
posés el maig del 2018. “Els principals 
obstacles són l’import total del pressu·
post, la davallada de la política agrícola 
i de cohesió i el pressupost de l’euro·
zona, que recordem que és un progra·
ma més inclòs dins del marc financer”, 
va comentar Aldea, que va concloure 
que “hi ha la voluntat política d’aprovar 
el nou marc financer el novembre del 
2019, que és quan es preveu també que 
es constitueixi la nova Comissió Euro·

pea, que es trobarà amb un pressupost 
definit per l’anterior comissió”. 

Objectius: unió bancària, unió de mercat 
de capitals i finances sostenibles
El programa informatiu de la Comissió Eu·
ropea per a la delegació del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya va continuar amb 
un dinar debat amb Mario Nava, director 
de Polítiques Horitzontals a la Direcció Ge·
neral d’Estabilitat Financera, Serveis Finan·
cers i Unió de Mercats de Capitals. Nava 
va fer balanç d’allò aconseguit durant la 
Comissió Juncker i va comentar els pro-
pers objectius de la Comissió Europea: 
la unió bancària, la unió de mercat de 
capitals i les finances sostenibles. 

A més, va fer un balanç “molt positiu” del 
mandat de Juncker, destacant que “l’atur 
ha baixat com mai, s’ha tornat al creixe·
ment i som l’única zona del món que no 
veu com s’amplia l’índex Gini, que mesura 
el grau de desigualtat”. Nava va admetre 
“però” que en aquests anys s’han de su·
bratllar també dos elements negatius: “la 
desvinculació de la Unió Europea per part 
del Regne Unit (amb el Brexit) i la crisi po·
lítica a Itàlia, un país que fa 20 anys que 
no creix econòmicament i on la Comissió 
Europea no ha trobat la política adequada 

per fomentar·la, fet que entre d’altres mo·
tius explica l’auge del populisme”.

Pel que fa als grans reptes de futur, el di·
rector de Polítiques Horitzontals a la Direc·
ció General d’Estabilitat Financera, Serveis 
Financers i Unió de Mercats de Capitals es 
va centrar en primer lloc en la unió ban·
cària tot garantint que “l’assegurança de 
dipòsits hauria d’anar lligada a Basilea IV 
i a la mutualització del deute via eu-
robons”. També va afirmar que “la Unió 
Bancària és el pas més important cap al 
federalisme europeu després de la creació 
de la Unió Europea”. 

En relació amb la unió de mercats de capital, 
Nava va explicar que “totes les propostes que 
s’han fet des de la Comissió Europea s’han 
rebaixat per part dels estats i si el Regne Unit 
marxa, encara serà més complicat” i va as·
segurar que “donar un impuls a la Unió de 
Mercat de Capitals serà un gran repte de la 
nova Comissió Europea, que hauria de deba·
tre amb els estats membres sobre supervisió, 
llei d’insolvència i taxació per tal d’arribar a un 

Elena Flores va explicar les 
prioritats de la Comissió Europea 

als fòrums internacionals

La delegació del CEC 
va compartir amb 

els eurodiputats els 
mecanismes per fer front 

a una hipotètica crisi
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acord, sempre tenint present que l’objectiu de 
la política monetària és l’estabilitat de preus”. 

Finalment, pel que fa a l’impuls de les fi-
nances sostenibles, Mario Nava va mos·
trar·se convençut que “seguiran sent una 
prioritat per a les noves presidències de 
les institucions europees”. 

Quines són les prioritats econòmiques 
de la Comissió Europea als fòrums in-
ternacionals?
La sessió de tarda de la jornada informati·
va a la Comissió Europea es va iniciar amb 
una trobada amb Elena Flores, directora 
de Relacions Econòmiques i Financeres 
Internacionals, Governança Mundial a la 
Direcció General d’Assumptes Econòmics 
i Financers, que va abordar les prioritats 
econòmiques de la Comissió Europea als 
fòrums internacionals com ara el G20, el 
Fòrum Econòmic Mundial o el G7. 

Flores va destacar tres elements impor·
tants: primer, que el G20 és avui l’únic 
fòrum d’economies avançades amb 

impacte; segon, que avui les solucions 
són globals i per tant han de discutir glo·
balment, i tercer, que en ocasions com 
l’actual de fortes tensions, cal mantenir 
el diàleg. 

Seguidament, va apuntar com a principals 
elements d’èxit de les relacions econòmi·
ques i financeres internacionals per part 
de la Unió Europea “el fet d’haver arribat 
a un mateix diagnòstic dels problemes, fer 
que els acords de grup siguin supervisa·
bles i garantir que les accions proposades 
siguin rellevants i comprensibles per a la 
ciutadania”. També va subratllar la impor·
tància de “poder explicar i justificar els spi-
llovers que incideixen en un acord”.

Pel que fa a la darrera trobada del G20 
a Osaka (Japó), la directora de Relacions 
Econòmiques i Financeres Internacionals, 
Governança uMndial va apuntar en primer 
lloc a un “cert consens a l’hora de deter·
minar els criteris per solucionar els dese·
quilibris globals i els canvis demogràfics 
com l’envelliment de la població”. Flores 

també va comentar que “el gran objectiu 
actualment és no anar enrere en els grans 
pactes i fer front a la nova situació gene-
rada arran de les tensions comercials i 
la nova onada proteccionista impulsada 
pels Estats Units, que amb la presidència 
de Trump ha deixat de banda el multilateralis·
me i ha abraçat el bilateralisme. La Unió Euro·
pea es troba una mica al mig dels interessos 
dels Estats Units i de la Xina, amb qui seguim 
apostant per un soft engagement basat en 
els compromisos progressius”. 

Flores va assegurar que “tradicionalment 
el G7 sempre ha fet una feina de loco·
motora del G20”, però també va afirmar 
que “el futur és incert si tenim en compte 
que la presidència del G20 recaurà so·
bre l’Aràbia Saudíta i la del G7, sobre els 
EUA”. En la seva opinió, “les prioritats de 

L’economia circular va 
centrar la intervenció de 

María Rincón
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la Comissió Europea per a l’any que ve 
al G20 seran la transparència en el deu-
te i la sostenibilitat financera, així com la 
inversió en infraestructures, l’enfortiment 
de l’estructura financera internacional i 
intentar establir criteris i procediments 
per preveure una hipotètica futura crisi 
financera”.

D’altra banda, la Comissió Europea tam·
bé aposta perquè des de les institucions 

financeres com el Fons Monetari Inter·
nacional i el Banc Internacional per a la 
Reconstrucció i el Desenvolupament del 
Banc Mundial es treballi per l’estabilitat de 
les regions veïnes d’Europa.

Preguntat pels economistes sobre l’exis·
tència de paradisos fiscals dins de la Unió 
Europea, Elena Flores va comentar que 
“des de la Comissió Europea s’ha treballat 
per lluitar contra aquests paradisos amb 
l’existència de les conegudes com a llistes 
negres” i ha assegurat que “la transparèn·
cia fiscal està més a l’agenda política que 
mai”. 

Economia circular: què, com, quan i 
per què?
La sisena trobada del dia va anar a càrrec 
de María Rincón Liévana, membre de la 
Unitat de Producció, Productes i Consum 
Sostenible de la Direcció General de Medi 
Ambient, que es va centrar en l’economia 
circular i un pla d’accions i un paquet 
de mesures al respecte adoptats per la 
Comissió Europea el març del 2019. 

El pla se centra en quatre grans àrees 
d’acció: la producció, el consum, la 
gestió dels residus i el pas de la gene-
ració de residus als recursos. Tot plegat 
definint 54 mesures concretes en cinc 
sectors prioritaris: els plàstics, les matè·
ries primeres crítiques, la construcció i la 
demolició, els productes basats en la bio·
massa i els residus del menjar. També s’hi 
va mencionar l’informe d’implementació 
del pla d’acció d’economia circular, el qual 
uneix la política econòmica i mediambien·
tal considerant les dimensions econòmi·
ca, social i ambiental, així com la clàusula 
de responsabilitat intergeneracional.  

Rincón va explicar que “l’economia cir-
cular proposa reduir la generació de 
residus a la vegada que recupera re-
cursos naturals que si no estarien per-
duts, reduint en fins a un 53% les emis-
sions de CO2”. A més va assegurar que 
“alinea dues grans polítiques públiques: el 
desenvolupament econòmic i la protecció 
del medi ambient” i va afegir que “té un 
gran potencial en la generació d’ocupació 
localitzada”. 

Respecte la situació actual, des de la Uni·
tat de Producció, Productes i Consum 
Sostenible comenten que, tot i que en 
general a Europa cada vegada es recicla 
més, “només el 12% de la demanda de 
matèries primeres de la Unió Europea es 
respon amb matèria reciclada”. També  
posen el crit d’alerta sobre Espanya, “que 
actualment només recicla el 33% dels re·
sidus municipals” i afegeixen que “respec·
te al material de construcció, l’objectiu és 
reciclar·ne el 70%”. 

Jaume Duch va detallar el 
funcionament del 
Parlament Europeu

Catalunya va ser 
qualificada de 

‘referent’, gràcies al seu 
observatori de suport i 
informació a les pimes  
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Segons la membre de la Direcció General 
de Medi Ambient de la Comissió Europea, 
el pla d’accions que proposen vol poten-
ciar que els productes es dissenyin 
perquè siguin reparables, durables i 
reciclables. En aquest sentit, va posar 
d’exemple que a Europa es podrien extreu·
re els diversos materials d’un mòbil per re·
aprofitar·los i així reduir la dependència de 
l’exterior. D’altra banda, va comentar que 
es vol fomentar l’empoderament dels 
consumidors, aconseguir una etiqueta 
ecològica europea que reconegui els pro·
ductes amb menys petjada mediambiental 
seguint la metodologia del cicle de vida del 
producte, explorar criteris de compra 
pública ecològica i treballar contra les de·
claracions ecològiques falses. 

Segons Rincón, la posició de la Unió 
Europea en l’economia circular al món 
és de lideratge, sempre amb l’Agenda 
de Sostenibilitat Econòmica 20/30 pre·
sent. Quant a com potenciar l’economia 
circular a les empreses, Rincón va comen·
tar que existeix un observatori europeu de 
suport i informació a les pimes en la línia 
del que també hi ha a Catalunya, la qual va 
qualificar de “referent”. A més, va desta·
car l’existència dels documents BREF que 
recullen les millors tècniques disponibles. 
Finalment va afirmar que s’ha impulsat 
una directiva contra les pràctiques comer·

cials injustes que inclou normes contra les 
pràctiques de greenwashing.

La política de competència o com 
millorar el funcionament dels mercats
La darrera trobada de la jornada informa·
tiva a la Comissió Europea va ser amb 
Tatiana Márquez Uriarte, cap adjunta de 
la Unitat d’Ajudes d’Estat II a la Direcció 
General de Competència. 

Márquez Uriarte va iniciar la seva inter·
venció destacant que “la percepció dels 
ciutadans sobre les polítiques de compe·
tència europees és molt positiva” i va afe·
gir que “la política de competència és 
exclusiva de la Comissió Europea. Les 
decisions que prenem són vinculants per 
als Estats i per a les empreses, tant pel 
que fa a càrtels com a l’abús de posició 
dominant o les fusions”.

“L’objectiu és incrementar l’eficiència, 
el fet que genera un guany en el PIB del 
0,1% anual gràcies a una positiva percep·
ció ciutadana”, va afegir.

Des de la Direcció General de Competèn·
cia també van voler subratllar que “les de-
cisions de la Comissió en relació amb 
la competència no són polítiques, sinó 
que es basen en el dret” i va explicar 
que “les empreses o Estats sempre tenen 

capacitat de defensa apel·lant al Tribunal 
Superior de Justícia de la UE”. Segons 
Márquez, actualment quant a les ajudes 
d’estat el que més centra l’interès són els 
acords fiscals (tax rulings), mentre que el 
gran repte de futur és “com modernitzar la 
política de competència per tractar amb la 
digitalització i la globalització”. 

Visita al Parlament Europeu
El programa del segon dia de visita ofici·
al del Col·legi d’Economistes de Catalu·
nya a Brussel·les es va desenvolupar als 
edificis Wilfried Martens i Altiero Spinelli 
del Parlament Europeu. En primer lloc, 
el portaveu i director general de Comu·
nicació del Parlament Europeu, Jaume 
Duch, va presentar la institució en la IX 
legislatura, en què després de les elec·
cions europees del maig del 2019 hi ha 
un total de 190 partits polítics nacionals 
representats i s’han constituït un total de 
set grups parlamentaris. 

En aquest sentit, va recordar que per for·
mar un grup parlamentari calen un mínim 
de 25 diputats provinents de set Estats 
membres diferents. Duch també va expli·

Tatiana Márquez va subratllar 
que la política de competència 
és exclusiva de la Comissió 
Europea
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car que “al Parlament hi ha 20 comissi·
ons i diputats molt especialitzats, ja que 
es legisla sobre matèries molt tècniques 
i complexes” i que “el Parlament és co·
legislador i equivalent a la cambra baixa, 
mentre que el Consell és la representació 
territorial similar a la cambra alta”.

D’altra banda, Duch va subratllar que “el 
Parlament de la IX legislatura té un 
plus de legitimitat perquè és la prime-
ra vegada que puja la participació en 
9 punts al conjunt de la Unió Europea 
fins a una mitjana del 51%”, i va afegir 
que “finalment la minoria de bloqueig de 
partits populistes, extremistes, euròfobs i 
euroescèptics no s’ha vist reforçada en les 
darreres eleccions; al contrari, ja que en 
general han mantingut o han baixat en re·
sultats i a més han perdut capacitat al no 
poder·se organitzar en grup els diputats 
de La Lega italiana i els britànics liderats 
per Nigel Farage”. 

El portaveu del Parlament Europeu sí que 
va admetre, però, que “la majoria pro-
europea que representa el 70% de la 
Cambra és més fragmentada, amb els 
dos grans grups de socialistes i populars 
per sota del 50% i amb un augment de 
verds i liberals”. 

El director general de Comunicació del 
Parlament Europeu va subratllar que “per 
tenir totes les capacitats d’un parlament 
nacional, al Parlament Europeu li falta la 
iniciativa legislativa, una competència 

L’edifici Altiero Spinelli del 
Parlament Europeu va acollir les 
trobades dels economistes amb 
alguns eurodiputats

que és de la Comissió Europea”. A més, 
va explicar que “el Parlament no es pot 
dissoldre abans d’hora i és independent 
dels Estats i de la Comissió Europea i del 
Consell Europeu”. 

El 25% de les despeses 
del nou marc financer 
tindria relació directa 
amb la lluita contra el 

canvi climàtic

Finalment, Duch va comentar que “un 
dels elements que estan sobre la taula 
és la posada en marxa d’una confe-
rència d’Estats sobre la democratitza-
ció de la Unió Europea que impliqués 
donar capacitat legislativa al Parlament 
Europeu, perfeccionar el sistema d’elec·
ció del president de la Comissió Europea 
i facilitar llistes obertes transnacionals a 
les eleccions”. 

La delegació del CEC va visitar 
l’hemicicle i les instal·lacions del 
Parlament Europeu
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Documentació 
d’interès:

•	 EU&Me

•	 Europe in 12 lessons

•	 Libro Blanco sobre el futuro 
 de Europa

•	 5 películas relacionadas 
 con EU&Me

•	 The European Union: 
 What it is and what it does

•	 The EU in 2018

•	 La Comisión Europea: 
 el ejecutivo de la UE

•	 La Comisión Juncker 
 (2014-2019)

•	 Estructura de la 
 Comisión Juncker

•	 10 prioridades políticas 
 de la Comisión Juncker

•	 Las Elecciones 
 Europeas 2019

•	 EC Traineeships Programme

•	 Datos de contacto 
 de la Comisión Europea

La visita va continuar amb una trobada 
amb el cap del Departament de Polítiques 
Econòmiques, Científiques i de Qualitat de 
Vida de la Direcció General de Polítiques 
Internes de la Unió Europea al Parlament 
Europeu, Adolfo Barberá, i els membres 
del mateix Departament Dario Paternos-
ter, Dirk Verbeken i Drazen Rakic. 

Els diputats van comentar que al seu 
departament s’ocupen dels assumptes 
macroeconòmics i monetaris, amb es·
pecial èmfasi en la legislació financera. 
En relació a la Common Corporate Tax 
Base (CCTB), o base imposable comuna 
de l’impost de societats, van assegurar 
que és un projecte a llarg termini que vol 
crear una base comuna, no harmonitzar 
taxes. Pel que fa a la regulació dels para·
disos fiscals, van afirmar que el Parlament 
és molt actiu impulsant debats i posant 
pressió a la Comissió Europea i als Estats 
membres, que són qui tenen competència 
sobre la qüestió. Finalment, van explicar 
que el camí marcat per a l’estabilitat en 
el creixement econòmic passa per in-
tentar generar una estabilitat financera 
i una estabilitat de preus. 

Seguidament, els integrants de la delega·
ció del Col·legi d’Economistes de Catalu·
nya a Brussel·les van poder assistir a un 
debat amb dos membres espanyols de la 
Comissió d’Afers Econòmics i Monetaris 
del Parlament: José Manuel García-Mar-
gallo del Partit Popular Europeu i Jonás 
Fernández, de l’Aliança Progressista de 
Socialistes i Demòcrates. 

Fernández va alertar que “la unió bancària 
encara s’ha d’acabar de definir i seguim 
tenint una assegurança de dipòsits nacio·
nal que fa que la via de contagi dels bancs 
als tresors nacionals segueixi existint” i va 
afegir que “necessitem un instrument fis·
cal o una assegurança d’inversions que 
permeti a la zona euro tenir mecanismes 
per fer front a una economia cíclica amb 
garanties”. En aquest sentit, va assegu·
rar que “en qualsevol unió monetària es 

necessita d’un suport públic que doni 
credibilitat” i va posar sobre la taula “la 
necessitat de reformar el Mecanisme 
Europeu d’Estabilització (MEDE) per-
què sigui més àgil a l’hora d’intervenir”. 

A més, va mostrar·se a favor “d’un pres·
supost per a l’eurozona amb capacitat 
suficient i amb caràcter anticíclic”. El di·
putat socialista va opinar també que “s’ha 
exposat massa el Banc Central Europeu i 
la política monetària, i fins i tot amb tipus 
d’interès baixos necessitaríem un estímul 
públic”. 

Finalment, Jonás Fernández va mostrar la 
seva preocupació davant d’una hipotètica 
futura recessió, ja que, segons ell, “el nivell 
d’endeutament és massa elevat i seguim 
sense tenir un instrument comunitari per 
fer·hi front”.  

Per la seva banda, García·Margallo va 
voler subratllar “l’acord entre populars i 
socialdemòcrates en els grans assumptes 
econòmics” i va recordar també que “no 
s’ha d’oblidar que el projecte europeu 
neix amb el gran objectiu de crear els 
Estats Units d’Europa amb una fede-
ralització dels seus membres”. Segons 
l’exministre d’Afers Exteriors i Cooperació, 
“tot anava bé fins al Tractat de Maastrich, 
quan es van oblidar les prescripcions eco·
nòmiques, renunciant a una política de 
canvi comuna, a un únic govern amb ca·
pacitat d’eliminar divergències i sense uns 
pressupostos”. 

“L’entrada del Regne Unit i intentar fer un 
mercat únic sense fer una unió monetària 
van ser els dos grans errors”, va senten·
ciar García·Margallo, que va descriure·ho 
com “intentar fer vegetarià a un tigre”. El 
diputat popular va apuntar també que 
“un dels problemes de la UE és que no 
hi ha un mercat de capitals ni un mercat 
energètic ni un mercat interior en matèria 
financera”.

José Manuel García·Margallo va assegu·
rar que “davant la situació actual, s’han 
de fixar fronteres per posar la casa en 
ordre, ja que les ampliacions han donat 
molt mal resultat”. També va apostar per 
“definir una política de cercles concèn·
trics o velocitats variables amb un nucli 
central integrat pels 19 països de l’euro·
zona units confederalment amb la resta 
d’Estats (segon cercle) de la UE i després 
amb el cercle de veïnatge amb els països 
veïns”. 

La majoria proeuropea 
que representa el 70% 
de la Cambra és més 

fragmentada en aquesta 
IX legislatura

D’altra banda, per avançar cap a la fede·
ralització d’Europa, García·Margallo apos·
ta per “la consolidació fiscal i la creació 
d’un mercat de capitals igual d’ampli 
que el dels EUA on s’emetin obligacions 
europees i on es mutualitzi el deute”. En 
aquest sentit va recordar que “els EUA van 
néixer quan les 13 colònies van mutualit·
zar els deutes”. 

En relació amb el pressupost europeu, va 
assegurar que “amb un pressupost que no 
arriba a l’1% del PIB és molt difícil fer polí·
tiques anticícliques” i va afegir que “només 
ens queda l’opció de fer política monetària 
i seguir amb tipus d’interès baixos”. 

Després d’un dinar al Parlament Europeu 
amb els diputats García·Margallo i Dario 
Paternoster, la jornada va finalitzar amb 
una visita a l’hemicicle i les seves instal·
lacions de la mà del cap de l’Oficina del 
Parlament Europeu a Barcelona, Sergi 
Barrera. n


