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Major flexibilitat en les taxes d’IVA pels Estats
membres de la Unió
El 18 de gener la Comissió Europea va proposar noves
normes per donar als Estats membres major flexibilitat
en les taxes d’IVA i afavorir el creixement de les PIMES.
La proposta té dos objectius principals: atorgar major
flexibilitat als Estats membres per fixar el tipus d’IVA i
ampliar les exempcions existens de l’impost per a les
empreses nacionals a les petites empreses que comercialitzin dins del Mercat Comú.
Amb aquesta iniciativa, la Comissió també intenta abordar el problema de les petites empreses que sofreixen
costos desproporcionats en el pagament d’impostos.
Les empreses que comercien a través de la frontera
enfronten costos de compliment 11% més alts en comparació de les quals operen solament a nivell nacional,
i les PIMES són les més afectades.

Un plantejament Global per a la política industrial
Al Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) reconeix
al seu dictàmen, aprovat a la secció del 18 de desembre
de 2017, la importància d’adoptar un plantejament global per a la política industrial en la UE amb el propòsit
de millorar l’entorn empresarial i recolzar la competitivitat d’Europa.
Entre les principals conclusions del document cal
destacar: l’objectiu de que la indústria representi aproximadament el 20% del PIB europeu al 2020 aconseguint ser líders mundials en innovació, digitalització i
descarbonització; comprendre el poder de la “Marca
Europa”; facilitar el desenvolupament d’una ocupació
4.0 amb accés a l’educació i l’aprenentatge permanents; aconseguir restablir el vincle entre competitivitat, convergència i cohesió entre els Estats membres;
desenvolupar una indústria sostenible que promogui la
recerca, el desenvolupament i la innovació.

Nova norma europea de protecció de dades
El 25 de maig de 2018 la Comissió Europea començarà
a aplicar les noves normes de protecció de dades en
tota la UE. Andrus Ansip, vicepresident de la Comissió
Europea per al Mercat Únic Digital va afirmar que “el
nostre futur digital solament es pot construir amb confiança. La privacitat de tots ha de ser protegida”. Vêra
Jourová, Comissaria de Justícia, Consumidors i Igualtat
de Gènere, va afegir: “Al món d’avui, la forma en què
manegem les dades determinarà en gran manera el
nostre futur econòmic i seguretat personal. Necessitem
regles modernes per respondre als nous riscos”. Amb
la nova norma els europeus tindran nous drets entre
els quals es poden destacar l’accedir a una informació
clara i comprensible, i fins i tot a transferir les seves
dades d’un servei a un altre. Millors regles de protecció de dades també signifiquen una millor seguretat
en línia. Si una empresa recopila les dades a Europa,
haurà de respectar els estàndards europeus fins i tot
si els analitza a l’estranger.

Pensar primer a petita escala
El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) va recomnar a la Comissió la formació d’un Grup Consultiu
Permanent per a les petites i mitjanes empreses, al
mateix temps en que va posar l’accent en la necessitat
de que la “Small Business Act” (SBA) i els seus principis
siguin jurídicament vinculants.
El dictàmen del CESE, aprovat en la secció del 18 de
desembre de 2017 i emès el 4 de gener d’aquest any,
també recolza la importància de desenvolupar una
política Europea horitzontal, integradora, coherent i
eficaç per a tots els subgrups de PIMES. Es conclou
també sobre la urgència de reduir la sobreregulació i la
necessitat de simplificar i actualitzar les normes sobre
ajudes estatals amb la finalitat d’eliminar la incertesa
en les petites i mitjanes empreses.

Finançament sostenible: La Comissió Europea
avançarà per desenvolupar una política financera
sostenible a la UE
La Comissió Europea acull l’informe final del seu Grup
d’experts d’alt nivell sobre finances sostenibles, que
estableix recomanacions estratègiques per a un sistema financer basat en inversions sostenibles. Valdis
Dombrovskis, Vicepresident responsable d’Estabilitat
Financera, Serveis Financers i Unió de Mercats de
Capital va dir: “Estem avanánt cap a una societat baixa
en carboni, on l’energia renovable i les tecnologies intel.
ligents milloren la nostra qualitat de vida, estimulant
la creació d’ocupació i el creixement, sense danyar el
nostre planeta”.
L’informe final del Grup d’experts identifica formes en
que el sector financer pot connectar-se amb l’economia
real per recolzar la transició cap a una economia més
eficient en l’ús dels recursos i més circular. El Grup
argumenta que la reorientació dels fluxos d’inversió
en projectes sostenibles a llarg termini també millorarà
l’estabilitat del sistema financer. Aquest informe serà
la base del Pla d’acció inegral de la Comissió sobre
finances sostenibles que, entre altres temàtiques, es
debatran el 22 de març a Brussel.les.

La Comissió Europea defensa la creació d’un pressupost a llarg termini per a la UE després de 2020
El 14 de febrer, la Comissió Europea va establir les
opcions de crear un nou pressupost de la UE modern
i a llarg termini que satisfaci eficientment les seves
prioritats després de 2020. El Comissari a càrrec de
Pressupost i Recursos Humans, Günter H. Oettinger, va
dir: “No hem de repetir la desafortunada experiència de
2013 quan l’actual pressupost de la UE va ser acordat
amb un retard considerable”. Un acord primerenc també
és un imperatiu pràctic. Els socis i els beneficiaris del
finançament de la UE, des d’estudiants i ivestigadors
fins a projectes d’infraestructura, assistència sanitària
o energia, així com les autoritats nacionals i regionals,
mereixen i necessiten certesa jurídica i financera.
La Comissió Europea presentarà la seva proposta
formal per al proper pressupost de la UE a llarg termini
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en els propers mesos, a tot tardar a principis de maig
de 2018. Mentrestant, segurpa escoltant a totes les
parts intressades, fins i tot a através de les consultes
públiques sobre les prioritats de la UE que es van
llançar al gener de 2018.

Les PIMES necessiten que es formuli i apliqui una
política que sigui veritablement transversal, visible,
coordinada i coherent
La Directiva aprovada el passat 6 de juliol de 2017 pel
Comitè Econòmic i s¡Social Europeu (CESE) sobre
la “Eficàcia de les polítiques a favor de les Pimes”,
estableix entre les seves recomanacions, que la UE
hauria de reconèixer l’heterogeneïtat i diversitat de les
micro, petites i mitjanes empreses europees per poder
donar respostes satisfactòries a les seves necessitats
específiques.
Entre les mesures necessàries es poden destacar el
reforç de la informació sobre el suport existent per a
pimes, a fi de garantir la coordinació de les xarxes de
suport en curs; la importància d’incrementar els ajuts a
les empreses en fase d’expansió i el desenvolupament
d’una política transversal, visible, coordinada i coherent
dirigida a les pemes. El CESE també recolza la “Small
Business Act” i demana que els seus dos principis,
“pensar primer a petita escala” i “solament una vegada”,
siguin jurídicament vinculants.

El CESE recomana a la UE que l’ajuda es destini
principalment a impulsar la innovació, desenvolupar les pimes, ajudar a les regions amb problemes
i empoderar a les persones
El dictament 157 del Comitè Econòmic i Social Europeu
(CESE) emès el 29 de gener, sobre “Invertir en una indústria intel.ligent, innovadora i sostenible”; l’organisme
europeu recomana el desenvolupament de polítiques
horitzontals i un marc jurídic que incentivi la innovació,
recolzi la inversió i ajudi a la indústria a oferir conclusions per als canvis en la societat.
Entre les principals conclusions del Grup d’Empresaris
també es destaca la necessitat d’elaborar una Estratègia per al Mercat Digital, la creació de vies flexibles
entre el treball i l’educació, l’ajuda al desenvolupament
de les pimes i recursos addicionals per a la R+D i les
polítiques d’innovació. També es recomana que les
estadístiques oficials puguin reflectir les noves característiques econòmiques, com, per exemple, el límits
entre sectors i les noves formes d’activitat econòmica.

Europa

Finalment el Comitè va destacar que Europa ha d’elaborar mesures per invertir la tendència de predominança
de “l’emprenedoria per necessitat” davant “l’esperit
empresarial per oportunitat”, per això és necessari
un pla d’acció que incentivi l’educació de la mentalitat
emprenedora.
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