
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Acord 3/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de Treball sobre la Cre-
ació d’una Banca Pública Catalana
251-00004/11
Adopció 9

Resolució 280/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ús de serveis de comunica-
ció pel Govern
250-00495/11
Adopció 9

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 345/2013, 
sobre els fons de capital risc europeus, i el Reglament (UE) 346/2013, sobre els fons 
d’emprenedoria social europeus
295-00066/11
Coneixement de la proposta 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (UE) 230/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell, de l’11 de març de 2014, pel qual s’estableix un instrument 
en pro de l’estabilitat i la pau
295-00067/11
Coneixement de la proposta 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre les reduccions anuals vinculants de les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle per part dels estats membres del 2021 al 2030 per 
a una Unió de l’Energia resilient i amb l’objecte de complir els compromisos contrets 
en el marc de l’Acord de París, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 525/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a un mecanisme per al seguiment i la 
notificació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i d’altra informació 
rellevant per al canvi climàtic
295-00068/11
Coneixement de la proposta 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849, rela-
tiva a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals 
o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifica la Directiva 2009/101/CE
295-00069/11
Coneixement de la proposta 11
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la inclusió de les emissions i absorcions de 
gasos amb efecte d’hivernacle resultants de l’ús de la terra, el canvi d’ús de la terra 
i la silvicultura en el marc d’actuació en matèria de clima i energia fins al 2030, i pel 
qual es modifica el Reglament 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu 
a un mecanisme per al seguiment i la notificació de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle i d’altra informació rellevant per al canvi climàtic
295-00070/11
Coneixement de la proposta 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen els criteris i els mecanismes 
de determinació de l’Estat membre responsable de l’examen d’una sol·licitud de 
protecció internacional presentada en un dels estats membres per un nacional d’un 
tercer país o un apàtrida
295-00071/11
Coneixement de la proposta 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació del sistema «Eurodac» per a 
la comparació de les impressions dactilars per a l’aplicació efectiva del Reglament 
(UE) 604/2013, pel qual s’estableixen els criteris i els mecanismes de determinació 
de l’Estat membre responsable de l’examen d’una sol·licitud de protecció interna-
cional presentada en un dels estats membres per un nacional d’un tercer país o un 
apàtrida i de la identificació d’un nacional d’un tercer país o un apàtrida en situació 
il·legal, i a les sol·licituds de comparació amb les dades d’Eurodac presentades pels 
serveis de seguretat dels estats membres i l’Europol a efectes d’aplicació de la llei
295-00072/11
Coneixement de la proposta 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen normes relatives als requi-
sits per al reconeixement de nacionals de tercers països o apàtrides com a benefi-
ciaris de protecció internacional, a un estatut uniforme per als refugiats o per a les 
persones amb dret a protecció subsidiària i al contingut de la protecció concedida 
i pel qual es modifica la Directiva 2003/109/CE del Consell, del 25 de novembre de 
2003, relativa a l’estatut dels nacionals de tercers països residents de llarga durada
295-00073/11
Coneixement de la proposta 13

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un Marc de reassentament de 
la Unió i es modifica el Reglament (UE) 516/2014 del Parlament Europeu i del Consell
295-00074/11
Coneixement de la proposta 13

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Par-
lament Europeu i del Consell sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
295-00075/11
Coneixement de la proposta 13

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es crea el Centre Europeu per al Desenvolupa-
ment de la Formació Professional (Cedefop) i es deroga el Reglament (CEE) 337/75
295-00076/11
Coneixement de la proposta 13

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es crea l’Agència Europea per a la Seguretat 
i la Salut en el Treball (Euosha) i es deroga el Reglament (CE) 2062/94 del Consell
295-00077/11
Coneixement de la proposta 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea la Fundació Europea per al Millo-
rament de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) i es deroga el Reglament 
(CEE) 1365/75 del Consell
295-00078/11
Coneixement de la proposta 14
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1920/2006 
pel que fa a l’intercanvi d’informació, al sistema d’alerta ràpida i al procediment de 
l’avaluació del risc de les noves substàncies psicotròpiques
295-00079/11
Coneixement de la proposta 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un marc comú per a les esta-
dístiques europees relatives a les persones i les llars, basades en dades individuals 
recollides a partir de mostres
295-00080/11
Coneixement de la proposta 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE)99/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Programa estadístic europeu 2013-2017, 
prorrogat per al període 2018-2020
295-00081/11
Coneixement de la proposta 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un sistema de certificació de la 
Unió per als equips de control de la seguretat de l’aviació
295-00082/11
Coneixement de la proposta 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un procediment comú en matèria 
de protecció internacional a la Unió i es deroga la Directiva 2013/32/UE
295-00083/11
Coneixement de la proposta 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual s’aproven normes per a l’acollida dels sol-
licitants de protecció internacional
295-00084/11
Coneixement de la proposta 15

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
202-00090/10
Ponència per a elaborar l’Informe i nomenament d’una relatora 16

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1316/2013 
i (UE) 2015/1017 pel que fa a l’ampliació de la durada del Fons europeu per a inver-
sions estratègiques i a la introducció de millores tècniques per a aquest fons i per 
al Centre Europeu d’Assessorament per a la Inversió
295-00085/11
Text presentat 17
Termini de formulació d’observacions 33

4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge sobre el conveni signat amb el BBVA per a la cessió d’habitatges buits 
per a famílies que es troben en emergència residencial
354-00084/11
Sol·licitud i tramitació 34
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta d’audiència en comissió de Martí Carnicer, alcalde del Vendrell, amb relació 
a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a 
la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00612/11
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió de Juan Ignacio Soto, secretari general de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació 
de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a 
la creació de la vegueria del Penedès
352-00613/11
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió de Juan Luis Ruiz, primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i membre del Consell Comarcal del Garraf, amb 
relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de ve-
gueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00614/11
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió de Roberto Labandera, exdiputat, amb relació a 
la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la 
nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00615/11
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió de Francisco Romero, primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i membre del Consell Comarcal de l’Alt Pene-
dès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00616/11
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió de Francisco Guisado, alcalde d’Òdena, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, 
a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00617/11
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió de Francesc López Arias, arquitecte especialitzat 
en dret urbanístic, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la ve-
gueria del Penedès
352-00618/11
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió de Ramón Arnabat Mata, professor d’història i 
d’història de l’art de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del 
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00638/11
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Estudis Ramón Folch amb 
relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de ve-
gueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00639/11
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Casañas, geògraf i historiador, amb 
relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de ve-
gueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00640/11
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma Vegueria 
Penedès amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria 
del Penedès
352-00641/11
Sol·licitud 37
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Proposta d’audiència en comissió de Martí Sistane, president de l’Associació d’Em-
presaris del Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès
352-00642/11
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Cuyàs, director del Pla estratègic del 
Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria 
del Penedès
352-00643/11
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Asensi, en representació del Col·lec-
tiu Ecologista Bosc Verd, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació 
de la vegueria del Penedès
352-00644/11
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Tubau, president de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 
3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria 
del Penedès
352-00645/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió de Josep M. Albet i Noya, president de la Deno-
minació d’Origen Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació 
de la vegueria del Penedès
352-00646/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió de Pere Carles, expresident de la Fira d’Igualada 
i de la Federació de Fires de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’adap-
tació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès 
i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00647/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió de Fèlix Simon, president de la Plataforma Ve-
gueria Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la ve-
gueria del Penedès
352-00648/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió de Blai Paco, president de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria 
del Penedès
352-00649/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Rica, secretari general de la Unió 
General dels Treballadors de l’Anoia, el Penedès i el Garraf, amb relació a la Pro-
posició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00650/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en comissió de Marc Castells i Berzosa, alcalde d’Igualada, 
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de 
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00651/11
Sol·licitud 39
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Proposta d’audiència en comissió de Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès, 
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de 
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00652/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en comissió de Martí Carnicer, alcalde del Vendrell, amb relació 
a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a 
la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00653/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió de Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Gel-
trú, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00654/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió de Pau Batlle, arquitecte, urbanista i paisatgista, 
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de 
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00655/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió de Dionís Guiteras, president del Consell Comar-
cal del Moianès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la ve-
gueria del Penedès
352-00656/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió de Joan Serra i Muset, enginyer superior en orga-
nització industrial, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la ve-
gueria del Penedès
352-00657/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Boquete i Saiz, president del Con-
sell Comarcal de l’Anoia, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació 
de la vegueria del Penedès
352-00658/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Gerard Figueras, president del Consell Co-
marcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la ve-
gueria del Penedès
352-00659/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Con-
sell Comarcal del Baix Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès
352-00660/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Olivella, president del Consell Co-
marcal de l’Alt Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació 
de la vegueria del Penedès
352-00661/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Rodríguez, en representació de Comis-
sions Obreres, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la ve-
gueria del Penedès
352-00662/11
Sol·licitud 42
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de ve-
gueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00663/11
Sol·licitud 42

Sol·licitud de compareixença de Mariyathas Mohanraj, en representació de l’asso-
ciació Le Collectif de la Paix au Sri Lanka, davant la Comissió d’Acció Exterior i Co-
operació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació 
del poble tàmil a Sri Lanka en el context postconflicte
356-00299/11
Acord sobre la sol·licitud 42

Sol·licitud de compareixença de Senén Florensa, president executiu de l’Institut Eu-
ropeu de la Mediterrània, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relaci-
ons Institucionals i Transparència perquè informi sobre les línies d’actuació d’aquest 
institut
356-00313/11
Acord sobre la sol·licitud 43

Sol·licitud de compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre d’Informa-
ció i Documentació Internacional de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les línies 
d’actuació d’aquesta fundació
356-00314/11
Acord sobre la sol·licitud 43

Sol·licitud de compareixença de Ligia Arreaga, activista ambientalista, davant la Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre la situació dels drets humans a Matusagaratí (Panamà)
356-00317/11
Acord sobre la sol·licitud 43

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res urgents per a l’habitatge
353-00001/11
Decaïment 43

Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00003/11
Decaïment 44

Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General de Treba-
lladors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
353-00007/11
Decaïment 44

Compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics i Socials 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00008/11
Decaïment 44

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00009/11
Decaïment 44

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00010/11
Decaïment 44

Compareixença de Juli Ponce, professor de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00018/11
Decaïment 45
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Compareixença de Carme Trilla, economista i col·laboradora de Càritas Diocesana de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00019/11
Decaïment 45

Compareixença de Guillem Fernández, en representació de Coop57, amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00021/11
Decaïment 45

Compareixença del director general d’Urbanisme amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
357-00013/11
Decaïment 45

Compareixença del director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Cata-
lunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del projecte VISC+
357-00051/11
Decaïment 45

Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i 
Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar les activitats 
de l’entitat i exposar les inquietuds del col·lectiu de professionals que representen
357-00096/11
Substanciació 46

Compareixença de Mariyathas Mohanraj, en representació de l’associació Le Collectif 
de la Paix au Sri Lanka, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació del poble tàmil a Sri 
Lanka en el context postconflicte
357-00202/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 46

Compareixença de Senén Florensa, president executiu de l’Institut Europeu de la 
Mediterrània, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència per a informar sobre les línies d’actuació d’aquest institut
357-00203/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 46

Compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre d’Informació i Docu-
mentació Internacional de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior i Coope-
ració, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les línies d’ac-
tuació d’aquesta fundació
357-00204/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 46

Compareixença de Ligia Arreaga, activista ambientalista, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre 
la situació dels drets humans a Matusagaratí (Panamà)
357-00205/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 47

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el president de l’Institut Català Internacional per la Pau 
per a presentar l’informe de les activitats del 2015
359-00003/11
Substanciació 47
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Acord 3/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de 
Treball sobre la Creació d’una Banca Pública Catalana
251-00004/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 9, 14.09.2016, DSPC-C 201

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 14 de setembre 
de 2016, en compliment de l’apartat 2 de la Moció 62/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la futura banca pública catalana i l’Institut Català de Finances, i d’acord 
amb l’article 55 del Reglament del Parlament, ha debatut la constitució del Grup de 
Treball sobre la Creació d’una Banca Pública Catalana (tram. 251-00004/11) i, final-
ment, ha adoptat el següent

Acord
El Parlament de Catalunya acorda de constituir el Grup de Treball sobre la Cre-

ació d’una Banca Pública Catalana, amb les característiques següents: 

a) Objecte
L’objecte del Grup de Treball sobre la Creació d’una Banca Pública Catalana és 

debatre sobre la banca pública catalana i la possibilitat de crear-la.

b) Composició
El Grup de Treball es compon de dos representants de cada grup parlamentari.

c) Incorporació d’especialistes o tècnics
El Grup de Treball pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb l’arti-

cle 57 del Reglament del Parlament.

d) Termini per a l’assoliment dels objectius
La proposta i els resultats s’han de lliurar abans que finalitzi el mes de juliol de 2017.

e) Mètode de funcionament
El Grup de Treball ha d’elaborar un informe amb la proposta que té encomana-

da, el qual també ha de contenir les recomanacions i conclusions corresponents i, si 
escau, les propostes d’iniciatives parlamentàries.

f) Votacions
Les votacions es fan seguint el règim general establert pel Reglament del Parla-

ment per a les comissions, amb representació ponderada dels grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Co-

missió, Antoni Castellà i Clavé

Resolució 280/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ús de serveis 
de comunicació pel Govern
250-00495/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 11, 21.09.2016, DSPC-C 204

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 21 de setembre de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ús de Whatsapp com a 



BOPC 220
27 de setembre de 2016

1.40.03. Coneixements de les propostes 10

mitjà de comunicació (tram. 250-00495/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 33061) 
i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 34332).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Utilitzar mitjans de comunicació que ofereixin garanties de seguretat i priva-

citat quan es tractin dades sensibles o confidencials.
b) Utilitzar preferiblement els mitjans i els serveis de comunicació que siguin 

econòmicament més assequibles, d’acord amb llur nivell de seguretat i de privacitat.
c) Assegurar-se que els prestadors de serveis de comunicació assumiran i com-

pliran llurs deures de col·laboració si són requerits per òrgans de l’Administració i 
la justícia.

d) Fomentar l’ús dels sistemes de missatgeria exprés que utilitzen els organismes 
públics dependents de la Generalitat, les administracions públiques, els cossos i for-
ces de seguretat, etc. Les característiques d’aquests sistemes han d’ésser: 

1a. Que tinguin una política de privacitat d’acord amb la legislació vigent en ma-
tèria de protecció de dades.

2a. Que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea.
3a. Que llurs centres de càlcul (data centers) compleixin certs estàndards de se-

guretat, com la norma ISO 27001.
4a. Que practiquin la transparència incorporant informació sobre els accessos 

per part dels cossos policials i sobre els contractes d’encàrrec del tractament amb 
els prestadors.

e) Incorporar les noves mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades, d’acord amb els terminis establerts.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2016
La secretària de la Comissió en funcions, Anna Caula i Paretas; el president de 

la Comissió, Jean Castel Sucarrat

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 345/2013, sobre els fons de capital risc europeus, 
i el Reglament (UE) 346/2013, sobre els fons d’emprenedoria social 
europeus
295-00066/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (UE) 230/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 
l’11 de març de 2014, pel qual s’estableix un instrument en pro de 
l’estabilitat i la pau
295-00067/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre les reduccions 
anuals vinculants de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
per part dels estats membres del 2021 al 2030 per a una Unió de 
l’Energia resilient i amb l’objecte de complir els compromisos 
contrets en el marc de l’Acord de París, i pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu 
a un mecanisme per al seguiment i la notificació de les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle i d’altra informació rellevant per al 
canvi climàtic
295-00068/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevenció de la utilització del 
sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del 
terrorisme, i per la qual es modifica la Directiva 2009/101/CE
295-00069/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la inclusió 
de les emissions i absorcions de gasos amb efecte d’hivernacle 
resultants de l’ús de la terra, el canvi d’ús de la terra i la silvicultura 
en el marc d’actuació en matèria de clima i energia fins al 2030, i pel 
qual es modifica el Reglament 525/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, relatiu a un mecanisme per al seguiment i la notificació de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i d’altra informació 
rellevant per al canvi climàtic
295-00070/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
els criteris i els mecanismes de determinació de l’Estat membre 
responsable de l’examen d’una sol·licitud de protecció internacional 
presentada en un dels estats membres per un nacional d’un tercer 
país o un apàtrida
295-00071/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació del 
sistema «Eurodac» per a la comparació de les impressions dactilars 
per a l’aplicació efectiva del Reglament (UE) 604/2013, pel qual 
s’estableixen els criteris i els mecanismes de determinació de l’Estat 
membre responsable de l’examen d’una sol·licitud de protecció 
internacional presentada en un dels estats membres per un nacional 
d’un tercer país o un apàtrida i de la identificació d’un nacional d’un 
tercer país o un apàtrida en situació il·legal, i a les sol·licituds de 
comparació amb les dades d’Eurodac presentades pels serveis de 
seguretat dels estats membres i l’Europol a efectes d’aplicació de la 
llei
295-00072/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes relatives als requisits per al reconeixement de nacionals 
de tercers països o apàtrides com a beneficiaris de protecció 
internacional, a un estatut uniforme per als refugiats o per a les 
persones amb dret a protecció subsidiària i al contingut de la 
protecció concedida i pel qual es modifica la Directiva 2003/109/
CE del Consell, del 25 de novembre de 2003, relativa a l’estatut dels 
nacionals de tercers països residents de llarga durada
295-00073/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un 
Marc de reassentament de la Unió i es modifica el Reglament (UE) 
516/2014 del Parlament Europeu i del Consell
295-00074/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell sobre l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural
295-00075/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el 
Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional 
(Cedefop) i es deroga el Reglament (CEE) 337/75
295-00076/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea 
l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (Euosha) i 
es deroga el Reglament (CE) 2062/94 del Consell
295-00077/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea la 
Fundació Europea per al Millorament de les Condicions de Vida i 
de Treball (Eurofound) i es deroga el Reglament (CEE) 1365/75 del 
Consell
295-00078/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (CE) 1920/2006 pel que fa a l’intercanvi d’informació, al 
sistema d’alerta ràpida i al procediment de l’avaluació del risc de les 
noves substàncies psicotròpiques
295-00079/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
un marc comú per a les estadístiques europees relatives a les 
persones i les llars, basades en dades individuals recollides a partir 
de mostres
295-00080/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE)99/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu 
al Programa estadístic europeu 2013-2017, prorrogat per al període 
2018-2020
295-00081/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
un sistema de certificació de la Unió per als equips de control de la 
seguretat de l’aviació
295-00082/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un 
procediment comú en matèria de protecció internacional a la Unió i 
es deroga la Directiva 2013/32/UE
295-00083/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’aproven 
normes per a l’acollida dels sol·licitants de protecció internacional
295-00084/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
202-00090/10

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME I NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2016, ha no-
menat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de les asso-
ciacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 202-00090/10) i les esmenes 
presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Alba Vergés i Bosch

Grup Parlamentari de Ciutadans
Noemí de la Calle Sifré

Grup Parlamentari Socialista
Raúl Moreno Montaña

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alberto Villagrasa Gil

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Sergi Saladié Gil

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del Parla-
ment, la Ponència ha nomenat relatora la diputada Alba Vergés i Bosch.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella i Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
els reglaments (UE) 1316/2013 i (UE) 2015/1017 pel que fa a l’ampliació 
de la durada del Fons europeu per a inversions estratègiques i a la 
introducció de millores tècniques per a aquest fons i per al Centre 
Europeu d’Assessorament per a la Inversió
295-00085/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 16.09.2016 

Reg. 36071 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 23.09.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 
2015/1017 en lo que se refiere a la ampliación de la duración del Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas y a la introducción de mejoras 
técnicas para este Fondo y para el Centro Europeo de Asesoramiento 
para la Inversión [COM(2016) 597 final] [COM(2016) 597 final Anexo] 
[2016/0276 (COD)] {SWD(2016) 297 final} {SWD(2016) 298 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de 

la Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del pre-
sente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acom-
paña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Ge-
nerales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la 
referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 14.9.2016 COM(2016) 597 final 2016/0276 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 
en lo que se refiere a la ampliación de la duración del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas 
para este Fondo y para el Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión {SWD(2016) 297 final} {SWD(2016) 298 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
Desde la presentación del Plan de Inversiones para Europa, en noviembre de 

2014, han mejorado las condiciones para una reactivación de la inversión y está vol-
viendo la confianza en la economía europea y el crecimiento. La Unión se encuen-
tra actualmente en su cuarto año de recuperación moderada, con un crecimiento del 
PIB del 2 % en 2015. Los amplios esfuerzos iniciados con el Plan de Inversiones ya 
están dando resultados concretos, a pesar de que los efectos macroeconómicos de 
los grandes proyectos de inversión no pueden ser inmediatos. Se espera que la in-
versión se reactive gradualmente a lo largo de 2016 y 2017, aunque se mantiene por 
debajo de sus niveles históricos.

El 1 de junio de 2016, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Europa 
invierte de nuevo - Balance del Plan de Inversiones para Europa y próximas eta-
pas»1, en la que se presentan en líneas generales los logros del Plan de Inversiones 
hasta la fecha y las próximas etapas previstas, entre las que cabe destacar la am-
pliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) 
más allá de su período inicial de tres años, el reforzamiento del Marco para las 
PYME dentro del régimen existente y el reforzamiento igualmente del Centro Euro-
peo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI). El 28 de julio de 2016, el Consejo 
Europeo concluyó que «[e]l Plan de Inversiones para Europa, en particular el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), ya ha producido resultados concretos 
y constituye un paso importante para contribuir a movilizar la inversión privada al 
tiempo que se hace un uso inteligente de los escasos recursos presupuestarios. La 
Comisión tiene previsto presentar pronto propuestas sobre el futuro del FEIE, que el 
Parlamento Europeo y el Consejo deben estudiar con carácter de urgencia».

El FEIE se creó por un período inicial de tres años y con el objetivo de movi-
lizar inversiones por valor de 315 000 millones EUR como mínimo. Teniendo en 
cuenta su éxito, la Comisión se ha comprometido a duplicar su duración y su capa-
cidad financiera. La ampliación legal presentada hoy abarca el período del actual 
Marco Financiero Plurianual y deberá permitir de aquí a 2020 inversiones de medio 
billón EUR como mínimo. La propuesta es coherente con la revisión del Reglamen-
to (UE, Euratom) n.º 966/2012 relativo al Reglamento Financiero, que la Comisión 
propone simultáneamente con el fin de establecer un marco robusto para la gestión 
de las obligaciones financieras de la Unión. Con objeto de fomentar la capacidad del 
FEIE aún más y alcanzar el objetivo de duplicar el nivel de inversión, la Comisión 
pide a los Estados miembros que contribuyan también de forma prioritaria. En este 
contexto, la Comisión ha adoptado hoy una propuesta para facilitar las contribucio-
nes a nivel de la capacidad de soportar riesgos del FEIE previendo la posibilidad 
de que los Estados miembros transfieran recursos de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE) que se les han asignado en régimen de gestión 
compartida con el fin de reforzar aún más la capacidad del FEIE.

1. COM(2016) 359 final.
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Para el período posterior a 2020, la Comisión se propone presentar las propues-
tas necesarias encaminadas a garantizar que la inversión estratégica se mantenga en 
un nivel sostenible.

Desde su establecimiento hace un año, el FEIE, ejecutado y copatrocinado por 
el socio estratégico de la Comisión en materia de inversiones, el Grupo del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), está firmemente encauzado para lograr el objetivo 
de movilizar como mínimo 315 000 millones EUR de inversiones adicionales en la 
economía real para mediados de 2018, al tiempo que procura maximizar las apor-
taciones del sector privado. La asimilación por el mercado ha sido particularmente 
rápida en el caso del Marco para las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el 
que el FEIE está logrando resultados que superan claramente las expectativas. A fin 
de garantizar la disponibilidad de fondos suficientes para seguir proporcionando 
financiación a las PYME con el apoyo del FEIE, en julio de 2016, la dotación del 
Marco para las PYME se aumentó en 500 millones EUR dentro de los parámetros 
existentes del Reglamento (UE)2015/1017. Los proyectos ya aprobados por el Grupo 
BEI en julio de 2016 para su cobertura en el marco del FEIE se espera que permi-
tan inversiones por un total de 115 700 millones EUR en 26 Estados miembros y 
presten apoyo a unas 200 000 PYME, contribuyendo así a la creación de empleo en 
Europa, con inclusión del empleo juvenil, al crecimiento y a la competitividad. El 
Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) y el Portal Europeo de 
Proyectos de Inversión (PEPI) también han iniciado su andadura de forma positiva. 
El CEAI ya ha tratado unas 230 solicitudes procedentes de 27 Estados miembros y 
el PEPI ya ha publicado más de 100 proyectos de inversión desde su lanzamiento el 
1 de junio de 2016, lo que ha permitido a los inversores tener acceso inmediato a las 
oportunidades de inversión en toda Europa.

Como parte de sus esfuerzos encaminados a mejorar el marco para la inversión 
en Europa, la Comisión ha presentado una serie de iniciativas para respaldar la in-
versión y facilitar la financiación de la economía real, tales como la reducción de los 
requisitos de capital para las empresas de seguros y reaseguros, en lo que se refiere 
a las inversiones en infraestructuras, y la adopción de orientaciones prácticas rela-
tivas a la aplicación de la normativa de ayudas estatales en el contexto de la finan-
ciación pública de infraestructuras. Además, las estrategias relativas a la Unión de 
la Energía, la Unión de los Mercados de Capitales, el mercado único y el mercado 
único digital, así como el conjunto de medidas sobre economía circular, contienen 
medidas específicas que eliminarán algunos obstáculos concretos y mejorarán aún 
más el marco para la inversión, si se aplican en su integridad. Por ejemplo, las futu-
ras propuestas relativas al mercado interior de la energía, a las energías renovables 
y a la gobernanza de la Unión de la Energía aumentarán la claridad y estabilidad 
reglamentaria a largo plazo, permitiendo inversiones en el sector energético. En este 
contexto, la Comisión observa que el BEI se ha convertido en un líder mundial en 
la emisión de bonos «verdes» para contribuir a la financiación de proyectos sosteni-
bles. La Unión de los Mercados de Capitales contribuirá a eliminar los obstáculos fi-
nancieros a la inversión, la Estrategia para el Mercado Único contribuirá a aumentar 
la eficiencia de los mercados de contratación pública y la Estrategia para el Mercado 
Único Digital reforzará la seguridad reglamentaria en el sector digital.

La financiación en el marco del FEIE no sustituye la necesidad que tienen los Es-
tados miembros de aplicar las reformas necesarias para eliminar los obstáculos a la 
inversión detectados en el contexto del Semestre Europeo en áreas tales como las de 
insolvencia, contratación pública, sistemas judiciales y eficiencia de la Administra-
ción Pública o de la reglamentación sectorial. La Comisión ya ha emitido una serie 
de recomendaciones específicas por país que instan a la realización de reformas en 
el ámbito de la inversión. Estas reformas son una condición necesaria para mantener 
y aumentar los niveles de inversión en los Estados miembros.
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Ha de mantenerse la dinámica positiva generada por el Plan de Inversiones y de-
ben proseguir los esfuerzos para volver a situar a la inversión en su tendencia sos-
tenible a largo plazo. Los mecanismos del Plan de Inversiones funcionan y deben 
reforzarse a fin de continuar la movilización de la inversión privada en los sectores 
importantes para el futuro de Europa y en aquellos en que subsisten disfunciones del 
mercado o situaciones de inversión subóptimas. El objetivo del FEIE sigue siendo 
apoyar inversiones que no habrían sido realizadas en el mismo período o en la mis-
ma escala por el BEI o el FEI o en el marco de los actuales instrumentos financieros 
de la Unión sin el apoyo del FEIE.

Al igual que en el período de inversión inicial, deberá estimularse al máximo la 
inversión privada, y las PYME serán importantes beneficiarias de la ayuda facilita-
da en el marco de la presente propuesta. También se prestará una atención particular 
a los proyectos que contribuyan al logro de los objetivos de la 21ª Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CP 21). La ampliación de la duración del FEIE no solo permitirá la prolongación 
de un régimen eficiente, sino que también transmitirá un importante mensaje a los 
promotores de proyectos, animándoles a presentar proyectos al BEI.

Un elemento fundamental de la propuesta es un mayor reforzamiento de la adi-
cionalidad de los proyectos respaldados por el FEIE. Se ha clarificado aún más 
que los proyectos que respalde el FEIE deberán abordar situaciones de inversión 
subóptimas y lagunas del mercado, entre otros criterios de admisibilidad. A la luz 
de su importancia para Europa, se determinó concretamente que los proyectos de 
infraestructuras transfronterizas, incluidos los servicios conexos, proporcionan adi-
cionalidad.

Además de la ampliación de la duración del FEIE, la propuesta prevé una serie 
de mejoras técnicas para este y para el CEAI, que incorporan las enseñanzas obte-
nidas del primer año de aplicación del FEIE.

Un objetivo importante de la propuesta es reforzar la intervención del FEIE en 
las regiones menos desarrolladas y las regiones en transición. A este respecto, una 
combinación más fácil de otras fuentes de financiación de la Unión, tales como los 
Fondos EIE, Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Europa», con el apoyo del 
FEIE, constituye un elemento esencial y contribuye a aumentar la inversión del sec-
tor privado. Paralelamente, la Comisión ha adoptado hoy una propuesta encaminada 
a simplificar el Reglamento sobre disposiciones comunes con objeto de facilitar di-
cha combinación. En este contexto, sería adecuado permitir que los mecanismos de 
control y garantía relativos a las operaciones que gozan del apoyo del FEIE puedan 
utilizarse para cumplir los requisitos análogos de otras financiaciones de la UE en 
favor del mismo proyecto, con el fin de simplificar los procedimientos y aumentar 
la eficiencia.

El apoyo a regiones menos desarrolladas y regiones en transición en Europa se 
amplía mediante una referencia explícita a cualquier sector que de otro modo no 
quedaría cubierto por los objetivos generales. Además, en determinadas condicio-
nes se permitirían en países beneficiarios de la Política de Cohesión inversiones en 
autopistas apoyadas por el FEIE que generalmente deberían evitarse.

La Comisión también propone orientar mejor el FEIE a prioridades estratégicas 
de la UE en materia de cambio climático, por ejemplo, estableciendo un objetivo 
mínimo de proyectos favorables al clima y limitando el apoyo a proyectos en el sec-
tor de las autopistas únicamente a aquellos en que participe la inversión privada en 
países de la Política de Cohesión o a proyectos de transportes transfronterizos en 
los que participe al menos un país de la Política de Cohesión. Por otra parte, la Co-
misión reconoce la importancia de utilizar una parte del presupuesto de la Unión, 
como, por ejemplo, la disponible en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» 
(MCE) en forma de subvenciones combinadas con los fondos del FEIE. Esta com-
binación contribuirá a la viabilidad económica y financiera de los proyectos, au-
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mentando así el valor añadido del gasto de la Unión al atraer recursos adicionales 
de los inversores privados. Además, teniendo en cuenta el significativo efecto mul-
tiplicador sobre la economía que tienen las inversiones en el sector de la defensa en 
términos de creación de empresas derivadas y de transferencia de tecnología a otros 
sectores, así como de creación de empleo, sería adecuado considerar la inclusión de 
los proyectos de inversión en el sector de defensa en el marco del FEIE y, de esta 
forma, considerar la modificación de los criterios de admisibilidad de la política de 
préstamo del BEI a tal efecto.

En cuanto al CEAI, la propuesta prevé unos servicios de asistencia técnica más 
específicos para proyectos en que participen varios Estados miembros o proyectos 
que contribuyan a alcanzar los objetivos de la CP 21 y para la combinación de otras 
fuentes de financiación de la Unión –tales como los Fondos Estructurales y de In-
versión Europeos (Fondos EIE), Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Euro-
pa»– con el FEIE. Este apoyo se centrará en las necesidades no cubiertas adecuada-
mente por las disposiciones actuales.

Por otra parte, la propuesta prevé que el CEAI contribuya activamente al objeti-
vo de diversificación sectorial y geográfica del FEIE, respaldando al BEI en la con-
cepción de proyectos cuando ello sea necesario.

• Coherencia con las disposiciones existentes en el mismo ámbito de 
intervención
El 26 de noviembre de 2014, la Comisión presentó el Plan de Inversiones para 

Europa, una estrategia global encaminada a subsanar la insuficiencia de la inversión 
en Europa derivada de la crisis económica y financiera. La propuesta de ampliación 
del FEIE es plenamente coherente con las disposiciones vigentes en el mismo ám-
bito de intervención, particularmente con los Fondos EIE y otras fuentes de finan-
ciación de la Unión orientadas a las inversiones en infraestructuras en los Estados 
miembros. La combinación de tales fondos con el FEIE es posible y la Comisión 
propone modificaciones legislativas para favorecer aún más dicha combinación.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con las principales prioridades estratégicas de la 

UE, a cuya realización contribuye, tales como los Marcos de actuación en materia 
de clima y energía hasta el año 2020, el año 2030 y el año 2050, incluida la Unión de 
la Energía y los compromisos contraídos en la Conferencia de París sobre el Clima 
(CP 21), el conjunto de medidas sobre economía circular, la Estrategia Europa 2020, 
el Mercado Único Digital, la Unión de los Mercados de Capitales, la Estrategia del 
Mercado Único, el espacio único europeo de transporte, la Nueva Agenda de Com-
petencias para Europa y otras redes estratégicas de la UE a largo plazo.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
Las bases jurídicas de la propuesta son los artículos 172 y 173, el artículo 175, 

apartado 3, y el artículo 182, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Esta propuesta establece el marco legislativo necesario para ampliar el 
FEIE hasta el final del actual Marco Financiero Plurianual, así como modificacio-
nes técnicas para el CEAI.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los objetivos de la medida propuesta no pueden ser alcanzados de manera sufi-

ciente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala 
de la Unión. A causa de las disparidades existentes en la capacidad presupuestaria 
de actuación de los Estados miembros, la acción a nivel de la Unión puede alcan-
zar mejor los objetivos perseguidos, debido a su escala y sus efectos. Más concre-
tamente, la acción a nivel de la Unión permitirá economías de escala en el uso de 
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los fondos del presupuesto de la Unión conjuntamente con la financiación del Grupo 
BEI, al catalizar la inversión privada en el conjunto de la Unión y hacer el mejor uso 
posible de las instituciones europeas y de su experiencia y conocimientos técnicos 
a tal efecto. El efecto multiplicador y el impacto sobre el terreno serán, por tanto, 
mucho mayores de los que podrían obtenerse mediante una campaña de inversión 
en un único Estado miembro o en un grupo de Estados miembros. El mercado úni-
co de la Unión, junto con el hecho de que la asignación de proyectos no se realizará 
sobre una base sectorial o geográfica, aumentará el atractivo para los inversores y 
reducirá los riesgos globales.

• Proporcionalidad
La propuesta está encaminada a seguir mejorando las perspectivas de crecimien-

to de la economía europea a largo plazo movilizando fondos privados en favor de in-
versiones estratégicas en un contexto de escasez de recursos presupuestarios. La pro-
puesta no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos que se persiguen.

3. Consulta de las partes interesadas y evaluaciones
Tras la presentación del Plan de Inversiones por el presidente Juncker al Par-

lamento Europeo, el 26 de noviembre de 2014, el Consejo Europeo lo aprobó con 
todos sus componentes en diciembre del mismo año, e hizo un llamamiento para 
su aplicación inmediata. El Grupo BEI tuvo en cuenta la petición del Consejo Eu-
ropeo y emprendió actividades de inversión en el marco del Plan en enero de 2015. 
A continuación, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el marco legislativo 
necesario [Reglamento (UE) 2015/1017] con una excepcional celeridad, en junio de 
2015. El 1 de junio de 2016, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Eu-
ropa invierte de nuevo - Balance del Plan de Inversiones para Europa y próximas 
etapas», en la que se presentan en líneas generales los logros del Plan de Inversiones 
y las próximas etapas previstas, entre las que cabe destacar la ampliación de la du-
ración del FEIE más allá del período inicial de tres años, el reforzamiento del Mar-
co para las PYME dentro del régimen existente y el reforzamiento igualmente del 
CEAI. El 28 de junio de 2006, el Consejo Europeo concluyó que «[...] el FEIE ya ha 
producido resultados concretos [...]» e instó al Parlamento Europeo y al Consejo a 
examinar las propuestas de la Comisión «con carácter de urgencia».

En la preparación de la presente propuesta, la Comisión se ha basado en los de-
bates que se mantuvieron regularmente en el Consejo Europeo, el Parlamento Euro-
peo y el Consejo de Ministros. La propuesta también ha sido debatida con el Grupo 
BEI y con representantes de los sectores público y privado y representantes de orga-
nizaciones no gubernamentales. El 7 de septiembre de 2016 se celebró una reunión 
con las partes interesadas.

Las partes interesadas han subrayado la importancia de unos criterios de calidad 
rigurosos y una mayor transparencia en la selección de los proyectos que ha de cu-
brir la garantía de la UE, particularmente en lo que se refiere al criterio de adiciona-
lidad. Por otra parte, se propugnó una cobertura geográfica y sectorial más amplia 
del FEIE, con atención particular a proyectos que contribuyan a los objetivos de la 
CP 21 y a proyectos que impliquen inversiones en infraestructuras en varios Estados 
miembros. Las partes interesadas también pidieron una participación más activa del 
CEAI en áreas específicas, así como una capacidad más general para contribuir a la 
elaboración de proyectos en caso necesario. La presente propuesta tiene en cuenta 
las observaciones recibidas.

Además, la Comisión ha obtenido una importante información adicional para la 
ampliación de la duración del FEIE sobre la base de su evaluación, requerida por el 
artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/1017 acerca de la utilización de 
la garantía de la UE y el funcionamiento del Fondo de Garantía.
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Como complemento a esta evaluación interna, expertos externos están llevando a 
cabo una evaluación independiente de la aplicación del Reglamento (UE) 2015/1017. 
Sus resultados están previstos para noviembre, con lo cual podrán servir de base 
para los debates legislativos.

4. Repercusiones presupuestarias
La garantía de la UE prevista en favor del FEIE se aumentará de 16 000 millones 

EUR a 26 000 millones EUR. De los 26 000 millones EUR, un máximo de 16 000 
millones EUR estará disponible para ejecuciones de garantía antes del 6 de julio de 
2018. En consonancia con la evaluación prevista en el artículo 18, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2015/1017, que acompaña a la presente propuesta, la dotación del 
Fondo de Garantía de la UE se hará pasar al 35 % del total de obligaciones de ga-
rantía de la UE de aquí a 2020. Al mismo tiempo, con el fin de proporcionar una 
garantía de 26 000 millones EUR durante todo el período de inversión, el Fondo de 
Garantía deberá aumentarse en 1 100 millones EUR, con lo que alcanzaría un total 
de 9 100 millones EUR.

Los pagos al Fondo de Garantía ascenderán a 500 millones EUR en 2016, 2 300 
millones EUR en 2007, 1 600 millones EUR en 2018, 1 400 millones EUR en 2019, 
2 000 millones EUR en 2020, 450 millones EUR en 2021 y 400 millones EUR en 
2022. Los créditos de compromiso se elevarán a 1 350 millones EUR en 2015, 2 104 
millones EUR en 2016, 2 641 millones EUR en 2017, 2 010 millones EUR en 2018, 
167 millones EUR en 2019 y 378 millones EUR en 2020. La dotación progresiva 
del Fondo de Garantía no debe generar riesgos para el presupuesto de la UE durante 
los primeros años, ya que las posibles ejecuciones de la garantía en relación con las 
pérdidas sufridas solo se materializarán después de un tiempo. Se ha reforzado la 
posibilidad de proponer medidas excepcionales en caso necesario.

Como ocurre con las actividades actuales del BEI, los costes de las operaciones 
del BEI en el marco del FEIE se imputarán a los beneficiarios. Estas operaciones y 
la inversión de los recursos del Fondo de Garantía de la UE deberán proporcionar 
un resultado neto positivo, que actualmente se estima en 450 millones EUR y se 
empleará para dotar el Fondo de Garantía. Los créditos de operaciones necesarios 
para la presente propuesta deben ser financiados íntegramente dentro de los límites 
del Marco Financiero Plurianual 2014-2020. Se han de reasignar 500 millones EUR 
dentro de la rúbrica 1A de los instrumentos financieros del Mecanismo «Conectar 
Europa» y se han de financiar 150 millones EUR con cargo al margen no asignado.

La reasignación a partir del Mecanismo «Conectar Europa» requiere una modi-
ficación del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1316/2013, tal como se especifica en 
el artículo 2 de la presente propuesta.

Las dotaciones financieras para el sector del transporte y el sector energético es-
tablecidas en el artículo 5 deberán reducirse en 155 millones EUR y 345 millones 
EUR, respectivamente.

Por motivos de coherencia jurídica, la modificación establecida en el artículo 2 
también incluye un aumento de la dotación financiera del sector de telecomunica-
ciones, de 50 millones EUR, tal como se recoge en la propuesta de la Comisión de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los re-
glamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 280/2014 en lo que se refiere al fomento de 
la conectividad a Internet en las comunidades locales2.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
informes
Los requisitos en materia de seguimiento, evaluación e informes están previstos 

adecuadamente en el Reglamento (UE) 2015/1017. La presente propuesta dispone 

2. Comisión (2016) 589 final.
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que la evaluación y la presentación de informes tengan en cuenta la duración del 
periodo de inversión.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta de modificación del Reglamento (UE) 2015/1017 incluye 

los siguientes elementos principales: 

a) Financiación 
– La ampliación de la duración del FEIE hasta el final del actual Marco Finan-

ciero Plurianual, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2020, con vistas a alcanzar un 
objetivo de inversión privada y pública en todo el período de inversión de como mí-
nimo 500 000 millones EUR.

– El aumento de la garantía de la UE a 26 000 millones EUR, de los que un 
máximo de 16 000 millones EUR estarán disponibles para ejecuciones de garantía 
antes del 6 de julio de 2018.

– Un ajuste de la tasa objetivo del Fondo de Garantía de la UE hasta el 35 % del 
total de obligaciones de garantía de la UE.

– El aumento de la contribución del BEI de 5 000 millones a 7 500 millones 
EUR en todo el período de inversión. Tanto este aumento como la distribución de 
la contribución del BEI entre el Marco para la infraestructura y la innovación y el 
Marco para las PYME están sujetos a la aprobación por los órganos decisorios com-
petentes del BEI.

– Una nueva contribución del presupuesto general de la Unión al Fondo de Ga-
rantía de la UE para las inversiones que se realicen durante todo el período de in-
versión, mediante la transferencia de 500 millones EUR procedentes de la dotación 
del Mecanismo «Conectar Europa» destinada a los instrumentos financieros, y de 
150 millones EUR procedentes del margen no asignado.

– Unos ingresos netos de 450 millones EUR (estimación), derivados de los costes 
facturados a los beneficiarios y de la inversión de los recursos del Fondo de Garan-
tía, que se emplearán para dotar dicho fondo.

b) Gobernanza y selección de proyectos
– Aumento de la adicionalidad: las operaciones en el marco del FEIE tienen que 

abordar claramente las disfunciones del mercado detectadas o las situaciones de in-
versión subóptimas, entre otros criterios de admisibilidad. La propuesta también in-
cluye una definición más detallada de «adicionalidad» y considera que los proyectos 
del Marco para la infraestructura y la innovación en los que se asocian dos o más 
Estados miembros satisfacen el requisito de adicionalidad, habida cuenta de su difi-
cultad intrínseca y de su alto valor añadido para la Unión.

– Una mayor atención a los proyectos que contribuyen al logro de los ambiciosos 
objetivos de la Unión establecidos en la Conferencia sobre el Clima de París (CP 
21). También se prestará mayor atención a los proyectos prioritarios en materia de 
interconexión energética y a los proyectos encaminados al aumento de la eficiencia 
energética. Además, la propuesta prevé que se evite el apoyo del FEIE a los proyec-
tos en el sector de las autopistas, a menos que dicho apoyo sea necesario para respal-
dar a la inversión privada en el sector del transporte en los países de cohesión o en 
proyectos de transporte transfronterizos en que participe al menos un país de cohe-
sión. La propuesta también prevé la inclusión explícita de la agricultura, la pesca y la 
acuicultura en los objetivos generales cuyo seguimiento permite optar al apoyo del 
FEIE. Por otro lado, una mayor parte de la financiación se dirigirá a las PYME te-
niendo en cuenta la excepcional demanda del mercado para la financiación de las 
PYME en el marco del FEIE: el 40 % del aumento de la capacidad de asunción de 
riesgos del FEIE se destinará a aumentar el acceso de las PYME a la financiación.

– Mayor transparencia por medio de la obligación del Comité de Inversiones de 
explicar en sus decisiones, que deben ser públicas y accesibles, las razones por las 
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que considera que ha de concederse la garantía de la UE a una operación determi-
nada, y por medio de la publicación del cuadro de indicadores tras la firma de una 
operación con la garantía de la UE. La propuesta también impone al BEI y al FEI la 
obligación de informar a los beneficiarios finales, incluidas las PYME, acerca de la 
existencia del apoyo del FEIE.

– Ajuste y reforzamiento de las disposiciones relativas al cumplimiento de los 
principios de la Unión acerca de una buena gobernanza fiscal a fin de integrar la re-
ciente evolución de las políticas en este ámbito.

– Clarificaciones técnicas limitadas en relación con: i) el contenido del acuerdo 
entre la Comisión y el BEI sobre la gestión del FEIE y sobre la concesión de la ga-
rantía de la UE y sobre los instrumentos cubiertos, particularmente la financiación 
subordinada, y ii) la cobertura de las pérdidas derivadas de las fluctuaciones del tipo 
de cambio en determinadas situaciones.

c) Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión
– Servicios de asistencia técnica más específicos para proyectos en que partici-

pen varios Estados miembros, proyectos que contribuyan a alcanzar los objetivos de 
la CP 21 y proyectos de infraestructuras digitales, y para la combinación de otras 
fuentes de financiación de la Unión con el FEIE. Este apoyo se centrará en las nece-
sidades no cubiertas adecuadamente por las disposiciones actuales. Por otra parte, 
la propuesta establece que el CEAI debe contribuir activamente al objetivo de diver-
sificación sectorial y geográfica del FEIE.

2016/0276 (COD)

Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 
en lo que se refiere a la ampliación de la duración del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas 
para este Fondo y para el Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión
El parlamento europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus 

artículos 172 y 173, su artículo 175, párrafo tercero, y su artículo 182, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Desde la presentación del Plan de Inversiones para Europa, en noviembre de 

20143, han mejorado las condiciones para una reactivación de la inversión y está vol-
viendo la confianza en la economía europea y el crecimiento. La Unión se encuen-
tra actualmente en su cuarto año de recuperación moderada, con un crecimiento del 
producto nacional bruto del 2 % en 2015. Los amplios esfuerzos iniciados con el 
Plan de Inversiones ya están dando resultados concretos, a pesar de que los efectos 
macroeconómicos de los grandes proyectos de inversión no pueden ser inmediatos. 
Se espera que la inversión se reactive gradualmente a lo largo de 2016 y 2017, aun-
que se mantiene por debajo de sus niveles históricos.

(2) Ha de mantenerse este impulso positivo y deben proseguir los esfuerzos para 
volver a situar a la inversión en su tendencia sostenible a largo plazo. Los mecanis-
mos del Plan de Inversiones funcionan y deben reforzarse para continuar la movili-
zación de la inversión privada en los sectores importantes para el futuro de Europa 

3. COM(2014) 903 final.
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y en aquellos en que subsisten disfunciones del mercado o situaciones de inversión 
subóptimas.

(3) El 1 de junio de 2016, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Eu-
ropa invierte de nuevo - Balance del Plan de Inversiones para Europa y próximas 
etapas», en la que se presentan en líneas generales los logros del Plan de Inversiones 
y las próximas etapas previstas, entre las que cabe destacar la ampliación de la du-
ración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) más allá de su pe-
ríodo inicial de tres años, el reforzamiento del Marco para las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) dentro del régimen existente y el reforzamiento igualmente del 
Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI).

(4) El FEIE, ejecutado y copatrocinado por el Grupo BEI, está firmemente en-
cauzado para lograr el objetivo de movilizar como mínimo 315 000 millones EUR 
de inversiones adicionales en la economía real para mediados de 2018. La absor-
ción por el mercado ha sido particularmente rápida en el caso del Marco para las 
PYME, en el que el FEIE está logrando resultados que superan las expectativas. 
Así, en julio de 2016 se aumentó la capacidad del Marco para las PYME en 500 
millones EUR dentro de los parámetros existentes del Reglamento (UE) 2015/1017. 
Por otro lado, teniendo en cuenta la excepcional demanda del mercado para la fi-
nanciación de las PYME en el marco del FEIE, una mayor parte de la financiación 
se dirigirá a las PYME: el 40 % del aumento de la capacidad de asunción de riesgos 
del FEIE se destinará a aumentar el acceso de las PYME a la financiación.

(5) El 28 de junio de 2016, el Consejo Europeo concluyó que «[e]l Plan de Inver-
siones para Europa, en particular el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE), ya ha producido resultados concretos y constituye un paso importante para 
contribuir a movilizar la inversión privada al tiempo que se hace un uso inteligente 
de los escasos recursos presupuestarios. La Comisión tiene previsto presentar pronto 
propuestas sobre el futuro del FEIE, que el Parlamento Europeo y el Consejo deben 
estudiar con carácter de urgencia».

(6) El FEIE se creó para un período inicial de tres años y con el objetivo de mo-
vilizar inversiones por valor de 315 000 millones EUR como mínimo. Teniendo en 
cuenta su éxito, la Comisión se ha comprometido a duplicar su duración y su capa-
cidad financiera. La ampliación legal abarca el período del actual Marco Financiero 
Plurianual y deberá permitir de aquí a 2020 inversiones de medio billón de euros 
como mínimo. Con objeto de reforzar aún más la capacidad del FEIE y alcanzar el 
objetivo de duplicar el objetivo de inversión, los Estados miembros deben contribuir 
también de forma prioritaria.

(7) Para el período posterior a 2020, la Comisión se propone presentar las pro-
puestas necesarias encaminadas a garantizar que la inversión estratégica se manten-
ga en un nivel sostenible.

(8) El FEIE ampliado debe abordar las disfunciones del mercado y las situacio-
nes de inversión subóptimas persistentes y seguir movilizando la financiación del 
sector privado en favor de inversiones cruciales para la creación de empleo en Euro-
pa – incluido el empleo juvenil–, el crecimiento y la competitividad con una mayor 
adicionalidad. Ello incluye inversiones en los sectores de la energía, el medio am-
biente y la acción por el clima, el capital social y humano y las infraestructuras re-
lacionadas, la asistencia sanitaria, la investigación e innovación, el transporte trans-
fronterizo y sostenible, y la transformación digital. En particular, ha de reforzarse la 
contribución de las operaciones respaldadas por el FEIE al logro de los ambiciosos 
objetivos de la Unión establecidos en la Conferencia sobre el Clima de París (CP 
21). Hay que centrarse cada vez más en proyectos prioritarios en materia de inter-
conexión energética y en proyectos encaminados a mejorar la eficiencia energética. 
Además, debe evitarse el apoyo del FEIE a los proyectos en el sector de las autopis-
tas, a menos que dicho apoyo sea necesario para respaldar la inversión privada en 
el sector del transporte en los países de cohesión o en proyectos de transporte trans-
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fronterizos en que participe al menos un país de cohesión. Por razones de claridad, 
aunque ya son elegibles, debe indicarse expresamente que los proyectos en los sec-
tores de la agricultura, la pesca y la acuicultura persiguen objetivos generales que 
les permiten poder optar al apoyo del FEIE.

(9) La adicionalidad, criterio fundamental del FEIE, debe reforzarse en la se-
lección de los proyectos. Particularmente, una operación debe poder optar al apoyo 
del FEIE únicamente si aborda disfunciones del mercado o situaciones de inversión 
subóptimas claramente detectadas. Las operaciones en infraestructuras al amparo 
del Marco para las infraestructuras y la innovación en que se asocian dos o más Es-
tados miembros, incluidas las infraestructuras electrónicas, han de considerarse que 
cumplen el criterio de adicionalidad, habida cuenta de su dificultad intrínseca y de 
su alto valor añadido para la Unión.

(10) Debido a su potencial para aumentar la eficiencia de la intervención del 
FEIE, deben fomentarse las operaciones de financiación mixta que combinan for-
mas de ayuda no reembolsable y/o instrumentos financieros del presupuesto de la 
Unión, tales como los disponibles en el marco del Mecanismo «Conectar Europa», 
y la financiación del Grupo BEI, incluida la financiación del BEI en el marco del 
FEIE, así como la de otros inversores. La financiación mixta está encaminada a 
aumentar el valor añadido del gasto de la Unión, atrayendo recursos adicionales de 
los inversores privados, y a garantizar la viabilidad económica y financiera de las 
acciones que reciben ayuda.

(11) Con objeto de reforzar la utilización de los fondos del FEIE en las regiones 
menos desarrolladas y en las regiones en transición, ha de ampliarse el ámbito de los 
objetivos generales que permiten optar a la financiación del FEIE.

(12) Para todo el período de inversión, la Unión debe proporcionar una garantía 
(la «garantía de la UE») que, en ningún momento, debe exceder de 26 000 000 000 
EUR, con el fin de permitir al FEIE apoyar inversiones, de los cuales deben estar 
disponibles un máximo de 16 000 000 000 EUR antes del 6 de julio de 2018.

(13) Según las previsiones, combinando la garantía de la UE con los 7 500 000 000 
EUR que aportará el BEI, el apoyo del FEIE debe generar 100 000 000 000 EUR de 
inversión adicional del BEI y del FEI. Se espera que el importe de 100 000 000 000 
EUR respaldado por el FEIE genere al menos 500 000 000 000 EUR de inversión 
adicional de aquí a 2020.

(14) Con el fin de financiar parcialmente la contribución del presupuesto ge-
neral de la Unión al Fondo de Garantía de la UE para las inversiones adicionales 
por hacer, debe hacerse una transferencia de la dotación disponible del Mecanismo 
«Conectar Europa» (MCE), creado por el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo4. Además, se han de transferir 1 145 797 000 EUR 
de créditos de los instrumentos financieros del MCE a la sección de subvenciones 
de dicho Mecanismo con vistas a facilitar su combinación con la financiación del 
FEIE o a otros instrumentos financieros pertinentes, en particular los encaminados 
al aumento de la eficiencia energética.

(15) Sobre la base de la experiencia adquirida con las inversiones respaldadas 
por el FEIE, el importe objetivo del Fondo de Garantía debe situarse en el 35 % 
del total de obligaciones de garantía de la UE para garantizar un nivel adecuado de 
protección.

(16) Teniendo en cuenta la excepcional demanda del mercado para la financia-
ción de las PYME en el marco del FEIE, que se espera continúe, debe reforzarse 
el Marco para las PYME dentro del FEIE. Ha de prestarse una atención particular 
a las empresas sociales, particularmente mediante el desarrollo y el despliegue de 
nuevos instrumentos.

4. Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por 
el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.12,2013, p. 129).
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(17) El BEI y el FEI deben garantizar que los beneficiarios finales, incluidas 
las PYME, sean informados de la existencia del apoyo del FEIE, a fin de refor-
zar la visibilidad de la garantía de la UE concedida conforme al Reglamento (UE) 
2015/1017.

(18) Con vistas a reforzar la transparencia de las operaciones del FEIE, el Comité 
de Inversiones debe explicar en sus decisiones, que deben ser públicas y accesibles, 
las razones por las que considera ha de concederse la garantía de la UE a una ope-
ración determinada, prestando una atención particular al cumplimiento del criterio 
de adicionalidad. El cuadro de indicadores debe hacerse público cuando se haya fir-
mado una operación con la garantía de la UE.

(19) Las operaciones respaldadas por el FEIE deben respetar los principios de 
buena gobernanza fiscal de la Unión.

(20) Por otra parte, es adecuado realizar determinadas clarificaciones técnicas en 
lo que se refiere al contenido del acuerdo relativo a la gestión del FEIE y a la conce-
sión de la garantía de la UE y a los instrumentos cubiertos por esa garantía, incluida 
la cobertura del riesgo de tipo de cambio en determinadas situaciones. El acuerdo 
con el BEI sobre la gestión del FEIE y sobre la concesión de la garantía de la UE ha 
de adaptarse de conformidad con el presente Reglamento.

(21) El Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) debe refor-
zarse y sus actividades deben centrarse en las necesidades no cubiertas adecuada-
mente por las disposiciones actuales. Debe prestar especial atención al apoyo de la 
preparación de proyectos en que participen dos o más Estados miembros y proyec-
tos que contribuyan al logro de los objetivos de la CP 21. Sin perjuicio de su objetivo 
de basarse en los actuales servicios de asesoramiento del BEI y de la Comisión, con 
el fin de actuar como centro único de asesoramiento técnico para la financiación de 
proyectos dentro de la Unión, el Centro también debe contribuir activamente al ob-
jetivo de diversificación sectorial y geográfica del FEIE y apoyar al BEI cuando ello 
sea necesario en la concepción de proyectos. También debe contribuir activamente 
al establecimiento de plataformas de inversión y proporcionar asesoramiento sobre 
la combinación de otras fuentes de financiación de la Unión con la financiación del 
FEIE.

(22) El Reglamento (UE) n.º 1316/2013 y el Reglamento (UE) 2015/1017 deben 
modificarse en consecuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) 2015/1017 queda modificado como sigue: 
(1) En el artículo 4, el apartado 2 queda modificado como sigue: 
a) En la letra a), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente: 
«ii) el importe, que no podrá ser inferior a 7 500 000 000 EUR, ya sea en garan-

tías o en efectivo, y las condiciones de la contribución financiera que ha de aportar 
el BEI a través del FEIE;»...

b) En la letra c), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: 
«i) de conformidad con el artículo 11, normas detalladas sobre la concesión de la 

garantía de la UE, incluidas sus disposiciones sobre cobertura, la cobertura definida 
para carteras de determinados tipos de instrumentos y las circunstancias que lleven 
a posibles peticiones de ejecución de la garantía de la UE;».

(2) En el artículo 5, apartado 1, el párrafo tercero se sustituye por el texto si-
guiente: 

«Para abordar mejor las disfunciones del mercado o las situaciones de inversión 
subóptimas, las actividades especiales del BEI apoyadas por el FEIE tendrán gene-
ralmente características tales como la subordinación, la participación en instrumen-
tos de riesgo compartido, un carácter transfronterizo, la exposición a riesgos especí-
ficos u otros aspectos identificables tal como se desarrollan en el anexo II.
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El FEIE podrá respaldar asimismo los proyectos del BEI que conlleven un riesgo 
inferior al riesgo mínimo de las actividades especiales del BEI en caso de que sea 
necesario utilizar la garantía de la UE para asegurar la adicionalidad tal como se 
define en el párrafo primero del presente apartado.

También se considerará que proporcionan adicionalidad los proyectos apoyados 
por el FEIE que consistan en infraestructuras físicas que conecten dos o más Esta-
dos miembros o en la extensión de infraestructuras físicas o servicios asociados a 
infraestructuras físicas de un Estado miembro a uno o varios Estados miembros.».

(3) En el artículo 6, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: 

«El Acuerdo del FEIE dispondrá que el FEIE ha de respaldar proyectos que 
aborden disfunciones del mercado o situaciones de inversión subóptimas y que:».

(4) El artículo 7 queda modificado como sigue: 
(a) El apartado 8 queda modificado como sigue: 
i) la letra e) se sustituye por el texto siguiente: 
«e) acción por el clima y protección y gestión del medio ambiente;»; 
ii) se añade la letra l) siguiente: 
«l) agricultura, pesca y acuicultura.».
(b) En el apartado 10, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Los miembros del Comité de Inversiones comunicarán sin demora al Comité 

de Dirección, al Director Ejecutivo y al Director Ejecutivo Adjunto toda la infor-
mación necesaria para comprobar, de forma continuada, la ausencia de conflictos 
de intereses.».

(c) En el apartado 11, se añade la frase siguiente: 
«El Director Ejecutivo tendrá la responsabilidad de informar al Comité de Di-

rección de dicha infracción que llegue a su conocimiento y propondrá la actuación 
adecuada.».

(d) En el apartado 12, párrafo segundo, la segunda frase se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Las decisiones por las que se apruebe la utilización de la garantía de la UE se-
rán públicas y accesibles, e incluirán el fundamento de las mismas, con atención 
particular al cumplimiento del criterio de adicionalidad. La publicación no conten-
drá información delicada a efectos comerciales. Para adoptar su Decisión, el Comité 
de Inversiones se basará en la documentación proporcionada por el BEI.».

(5) El artículo 9 queda modificado como sigue: 
(a) En el apartado 2, se añaden las letras h) e i) siguientes: 
«h) la agricultura, la pesca y la acuicultura; 
i) para las regiones menos desarrolladas y las regiones en transición enumeradas, 

respectivamente, en el anexo I y el anexo II de la Decisión de Ejecución 2014/29/
UE de la Comisión5, otros sectores y servicios elegibles para el apoyo del Banco 
Europeo de Inversiones.».

(b) En el apartado 2, se añade el párrafo siguiente: 
«El BEI establecerá como objetivo que como mínimo el 40 % de la financiación 

del FEIE con arreglo al Marco para las infraestructuras y la innovación apoye pro-
yectos que contribuyan a la acción por el clima, de conformidad con los compro-
misos contraídos en la CP 21. El Comité de Dirección proporcionará orientación 
detallada con este fin.».

(c) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. El período de inversión durante el cual puede concederse la garantía de la 

UE para apoyar operaciones de financiación e inversión reguladas en el presente 
Reglamento durará hasta: 

5. Decisión de Ejecución n.º 2014/99/UE de la Comisión, de 18 de febrero de 2014, que establece la lista de 
regiones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Eu-
ropeo, y de los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el período 
2014-2020 (DO L 50 de 20.2.2014, p. 22).
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a) el 31 de diciembre de 2020, para operaciones del BEI con respecto a las cuales 
el BEI y el beneficiario o el intermediario financiero hayan firmado un contrato a 
más tardar el 31 de diciembre de 2022; 

b) el 31 de diciembre de 2020, para operaciones del FEI con respecto a las cuales 
el FEI y el intermediario financiero hayan firmado un contrato a más tardar el 31 de 
diciembre de 2022.».

(d) Se suprime el apartado 4; 
(6) En el artículo 10, apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) préstamos, garantías, contragarantías, instrumentos del mercado de capitales, 

cualquier otra forma de financiación o instrumento de mejora crediticia del BEI, in-
cluida la deuda subordinada, y participaciones del BEI en capital o cuasicapital, 
incluidos los emitidos a favor de bancos o instituciones nacionales de promoción, 
plataformas o fondos de inversión;».

(7) El artículo 11 queda modificado como sigue: 
(a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La garantía de la UE no excederá en ningún momento de los 26 000 000 000 

EUR, de los cuales una parte se podrá destinar a la financiación o a garantías del 
FEI por el BEI, de conformidad con el apartado 3. El total de los pagos netos a car-
go del presupuesto general de la Unión en virtud de la garantía de la UE no excederá 
de 26 000 000 000 EUR, ni de 16 000 000 000 EUR antes del 6 de julio de 2018.».

(b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. En caso de que el BEI proporcione al FEI financiación o garantías con el fin 

de realizar operaciones de financiación e inversión del BEI, la garantía de la UE cu-
brirá íntegramente esa financiación o garantías, a condición de que el BEI aporte 
como mínimo 4 000 000 000 EUR de financiación o garantías sin cobertura de la 
garantía de la UE, hasta un límite inicial de 6 500 000 000 EUR. Sin perjuicio del 
apartado 1, el Comité de Dirección podrá adaptar, en su caso, ese límite.».

(c) En el apartado 6, las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente: 
«a) en el caso de los instrumentos de deuda contemplados en el artículo 10, apar-

tado 2, letra a), el principal y todos los intereses e importes adeudados al BEI pero 
no percibidos por este con arreglo a las condiciones de las operaciones de financia-
ción hasta el momento del impago; las pérdidas derivadas de fluctuaciones de mo-
nedas distintas del euro en mercados donde sean limitadas las posibilidades de co-
bertura a largo plazo; para la deuda subordinada, un pago diferido o reducido o una 
salida obligada se considerarán impagos; 

b) en el caso de las inversiones de capital o cuasi capital contempladas en el ar-
tículo 10, apartado 2, letra a), los importes invertidos y sus costes de financiación 
asociados y las pérdidas derivadas de fluctuaciones de monedas distintas del euro;».

(8) El artículo 12 queda modificado como sigue: 
(a) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
(b) «5. Las dotaciones al Fondo de Garantía contempladas en el apartado 2 se 

utilizarán para alcanzar un nivel adecuado (en lo sucesivo, «importe objetivo») que 
refleje el total de las obligaciones de garantía de la UE. El importe objetivo quedará 
fijado en el 35 % del total de las obligaciones de garantía de la UE.».

(c) El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
(d) «7. Si a partir del 1 de julio de 2018, como resultado de las peticiones de eje-

cución de la garantía de la UE, el nivel del Fondo de Garantía se situara por debajo 
del 50 % del importe objetivo, o si, conforme a una evaluación de riesgos efectuada 
por la Comisión, pudiera situarse por debajo de ese nivel en el plazo de un año, la 
Comisión presentará un informe sobre las medidas excepcionales que puedan ser 
necesarias.»;.

(e) Los apartados 8, 9 y 10 se sustituyen por el texto siguiente: 
«8. Tras una ejecución de la garantía de la UE, las dotaciones al Fondo de Ga-

rantía previstas en el apartado 2, letras b) y d), por encima del importe objetivo se 
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utilizarán, dentro de los límites del período de inversión establecido en el artículo 9, 
para restablecer la garantía de la UE a su importe total.

9. Las dotaciones al Fondo de Garantía previstas en el apartado 2, letra c), se uti-
lizarán para restablecer la garantía de la UE a su importe total.

10. En el caso de que la garantía de la UE se restablezca totalmente a un importe 
de 26 000 000 000 EUR, cualquier cantidad del Fondo de Garantía que supere el 
importe objetivo se abonará al presupuesto general de la Unión en concepto de in-
gresos afectados internos, de conformidad con el artículo 21, apartado 4, del Regla-
mento (UE, Euratom) n.º 966/2012, para cualquier línea presupuestaria que se haya 
podido utilizar como fuente de redistribución para el Fondo de Garantía.».

(9) El artículo 14 queda modificado como sigue: 
(a) El apartado 1 queda modificado como sigue: 
i) En el párrafo primero, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Dicho apoyo consistirá en prestar un apoyo específico en el uso de la asisten-

cia técnica para la estructuración de los proyectos, el uso de instrumentos financie-
ros innovadores y el uso de la colaboración público-privada, teniendo en cuenta las 
particularidades y necesidades de los Estados miembros con mercados financieros 
menos desarrollados.».

ii) En el párrafo segundo, se añade la frase siguiente: 
«También respaldará la preparación de proyectos en el ámbito de la acción por el 

clima o la economía circular o de componentes de los mismos, particularmente en 
el contexto de la CP 21, la preparación de proyectos en el sector digital, así como la 
preparación de proyectos mencionados en el artículo 5, apartado 1, párrafo quinto.».

(b) El apartado 2 queda modificado como sigue: 
i) La letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) hacer uso de los conocimientos locales para facilitar la ayuda del FEIE en 

toda la Unión y contribuir, cuando ello sea posible, al objetivo de diversificación 
sectorial y geográfica del FEIE, a que se hace referencia en la sección 8 del anexo 
II, respaldando al BEI para la puesta en marcha de operaciones;».

ii) La letra e) se sustituye por el texto siguiente: 
«e) proporcionar apoyo proactivo en el establecimiento de plataformas de inver-

sión;».
iii) Se añade la letra f) siguiente: 
«f) proporcionar asesoramiento sobre la combinación de otras fuentes de finan-

ciación de la Unión (tales como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, 
Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Europa») con la financiación del FEIE.».

(c) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Para alcanzar el objetivo contemplado en el apartado 1, y facilitar el suminis-

tro de asesoramiento a nivel local, el CEAI aprovechará los conocimientos técnicos 
del BEI, la Comisión, los bancos o instituciones nacionales de promoción y las au-
toridades gestoras de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.».

(d) En el apartado 6, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: 
«La cooperación entre, por una parte, el CEAI y, por otra, un banco o institución 

nacional de promoción, una institución financiera internacional o una institución o 
autoridad gestora, incluidas las que puedan hacer las veces de asesor nacional, que 
dispongan de experiencia adecuada para los fines del CEAI, podrá adoptar la forma 
de asociación contractual.».

(10) El artículo 18 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. A más tardar el 30 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020, la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe con una evaluación in-
dependiente de la aplicación del presente Reglamento.».

b) Se suprimen los apartados 7 y 8.
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(11) En el artículo 19 se añade el apartado siguiente: 
«El BEI y el FEI informarán, o exigirán a los intermediarios financieros que in-

formen, a los beneficiarios finales, incluidas las PYME, acerca de la existencia del 
apoyo del FEIE.».

(12) En el artículo 22, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. En sus operaciones de financiación e inversión reguladas en el presente Re-

glamento, ni el BEI, ni el FEI, ni ningún intermediario financiero apoyarán activi-
dades realizadas con fines ilegales, tales como el blanqueo de capitales, la financia-
ción del terrorismo, la delincuencia organizada, el fraude y la evasión fiscales, la 
corrupción y el fraude que afecte a los intereses financieros de la UE.

En particular, el BEI no participará en ninguna operación de financiación o in-
versión por medio de un instrumento situado en un país o territorio que no coopere 
con la Unión en la aplicación de las normas fiscales acordadas a nivel internacional 
en materia de transparencia e intercambio de información.

En sus operaciones de financiación e inversión reguladas en el presente Regla-
mento, el BEI y el FEIE no harán uso de estructuras de elusión fiscal, ni participa-
rán en dichas estructuras, particularmente regímenes de planificación fiscal abusi-
va, o prácticas que no cumplan con los principios de buena gobernanza fiscal de la 
UE, según se establecen en la legislación de la Unión, incluidas las recomendacio-
nes y comunicaciones de la Comisión.

La Comisión proporcionará orientaciones detalladas en caso necesario.».
(13) En el artículo 23, apartado 2, párrafo primero, las frases primera y segunda 

se sustituyen por el texto siguiente: 
«Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 7, aparta-

dos 13 y 14, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 4 de 
julio de 2015. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años.».

(14) El anexo II queda modificado de conformidad con el anexo del presente Re-
glamento.

Artículo 2
El Reglamento (UE) n.º 1316/2013 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La dotación financiera destinada a la aplicación del MCE en el período 2014-

2020 será de 29 992 259 000 EUR a precios corrientes. Esta cantidad se distribuirá 
como sigue: 

a) sector del transporte: 23 895 582 000 EUR, de los cuales 11 305 500 000 
EUR serán transferidos del Fondo de Cohesión para gastos al amparo del presente 
Reglamento únicamente en los Estados miembros que pueden optar a financiación 
de dicho Fondo; 

b) sector de las telecomunicaciones: 1 091 602 000 EUR; 
c) sector de la energía: 5 005 075 000 EUR.
Estos importes se entienden sin perjuicio de la aplicación del mecanismo de fle-

xibilidad previsto en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo (*).

(*) Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 
2013, por el que se establece el Marco Financiero Plurianual para el período 2014-
2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).».

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 28.09.2016 al 19.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, 23.09.2016.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre el conveni 
signat amb el BBVA per a la cessió d’habitatges buits per a famílies 
que es troben en emergència residencial
354-00084/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 33397).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 22.09.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta d’audiència en comissió de Martí Carnicer, alcalde del 
Vendrell, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
352-00612/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 35328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Juan Ignacio Soto, secretari 
general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
352-00613/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 35328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Juan Luis Ruiz, primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i membre del Consell 
Comarcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació 
de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del 
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00614/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 35328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Roberto Labandera, exdiputat, 
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 
3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació 
de la vegueria del Penedès
352-00615/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 35328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Francisco Romero, primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i membre del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00616/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 35328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Francisco Guisado, alcalde 
d’Òdena, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
352-00617/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 35328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Francesc López Arias, 
arquitecte especialitzat en dret urbanístic, amb relació a la 
Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
352-00618/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 35353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Ramón Arnabat Mata, professor 
d’història i d’història de l’art de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació 
de la vegueria del Penedès
352-00638/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35357).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Estudis 
Ramón Folch amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
352-00639/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35357).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Casañas, geògraf i 
historiador, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
352-00640/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35357).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.



BOPC 220
27 de setembre de 2016

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 37 

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Plataforma Vegueria Penedès amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00641/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35357).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Martí Sistane, president de 
l’Associació d’Empresaris del Penedès i el Garraf, amb relació a 
la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
352-00642/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Cuyàs, director del 
Pla estratègic del Penedès, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00643/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Asensi, en representació 
del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, amb relació a la Proposició de 
llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la 
nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00644/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’Albert Tubau, president de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00645/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep M. Albet i Noya, president 
de la Denominació d’Origen Penedès, amb relació a la Proposició de 
llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la 
nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00646/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Pere Carles, expresident de la 
Fira d’Igualada i de la Federació de Fires de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
352-00647/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Fèlix Simon, president de la 
Plataforma Vegueria Penedès, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00648/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Blai Paco, president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació 
de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del 
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00649/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Rica, secretari 
general de la Unió General dels Treballadors de l’Anoia, el Penedès 
i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
352-00650/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Marc Castells i Berzosa, alcalde 
d’Igualada, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
352-00651/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Pere Regull, alcalde de 
Vilafranca del Penedès, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00652/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Martí Carnicer, alcalde del 
Vendrell, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
352-00653/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Neus Lloveras, alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació 
de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del 
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00654/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Pau Batlle, arquitecte, urbanista 
i paisatgista, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
352-00655/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Dionís Guiteras, president del 
Consell Comarcal del Moianès, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00656/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Serra i Muset, enginyer 
superior en organització industrial, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00657/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Boquete i Saiz, president 
del Consell Comarcal de l’Anoia, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00658/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Gerard Figueras, president 
del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00659/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Maria Serramià Rofes, 
presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb relació a 
la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
352-00660/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Francesc Olivella, president del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00661/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Rodríguez, en 
representació de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició 
de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la 
nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
352-00662/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
352-00663/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 22.09.2016.

Sol·licitud de compareixença de Mariyathas Mohanraj, en 
representació de l’associació Le Collectif de la Paix au Sri Lanka, 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació del 
poble tàmil a Sri Lanka en el context postconflicte
356-00299/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 11, tinguda el 
22.09.2016, DSPC-C 207.
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Sol·licitud de compareixença de Senén Florensa, president executiu 
de l’Institut Europeu de la Mediterrània, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre les línies d’actuació d’aquest institut
356-00313/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 11, tinguda el 
22.09.2016, DSPC-C 207.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del 
Centre d’Informació i Documentació Internacional de Barcelona, 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les línies 
d’actuació d’aquesta fundació
356-00314/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 11, tinguda el 
22.09.2016, DSPC-C 207.

Sol·licitud de compareixença de Ligia Arreaga, activista 
ambientalista, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la 
situació dels drets humans a Matusagaratí (Panamà)
356-00317/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 11, tinguda el 
22.09.2016, DSPC-C 207.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00001/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge, tinguda el 20.09.2016, DSPC-C .
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Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
353-00003/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge, tinguda el 20.09.2016, DSPC-C .

Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00007/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge, tinguda el 20.09.2016, DSPC-C .

Compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets 
Econòmics i Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
353-00008/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge, tinguda el 20.09.2016, DSPC-C .

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
353-00009/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge, tinguda el 20.09.2016, DSPC-C .

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
353-00010/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge, tinguda el 20.09.2016, DSPC-C .
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Compareixença de Juli Ponce, professor de dret administratiu de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
353-00018/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge, tinguda el 20.09.2016, DSPC-C .

Compareixença de Carme Trilla, economista i col·laboradora de 
Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures urgents per a l’habitatge
353-00019/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge, tinguda el 20.09.2016, DSPC-C .

Compareixença de Guillem Fernández, en representació de Coop57, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
353-00021/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge, tinguda el 20.09.2016, DSPC-C .

Compareixença del director general d’Urbanisme amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
357-00013/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge, tinguda el 20.09.2016.

Compareixença del director de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la situació del projecte VISC+
357-00051/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 12 de la Comissió de Salut, tinguda el 22.09.2016, DSPC-C 205.
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Compareixença de representants de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a presentar les activitats de l’entitat i exposar les 
inquietuds del col·lectiu de professionals que representen
357-00096/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 22.09.2016, DSPC-C 206.

Compareixença de Mariyathas Mohanraj, en representació 
de l’associació Le Collectif de la Paix au Sri Lanka, davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre la situació del poble tàmil a Sri 
Lanka en el context postconflicte
357-00202/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 11, tinguda el 22.09.2016, DSPC-C 207.

Compareixença de Senén Florensa, president executiu de l’Institut 
Europeu de la Mediterrània, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre les línies d’actuació d’aquest institut
357-00203/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 11, tinguda el 22.09.2016, DSPC-C 207.

Compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre 
d’Informació i Documentació Internacional de Barcelona, davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre les línies d’actuació d’aquesta 
fundació
357-00204/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 11, tinguda el 22.09.2016, DSPC-C 207.
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Compareixença de Ligia Arreaga, activista ambientalista, davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre la situació dels drets humans a 
Matusagaratí (Panamà)
357-00205/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 11, tinguda el 22.09.2016, DSPC-C 207.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el president de l’Institut 
Català Internacional per la Pau per a presentar l’informe de les 
activitats del 2015
359-00003/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 11 de la Comissió d’Acció Exterior i Coopera-
ció, Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 22.09.2016, DSPC-C 207.
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	Proposta d’audiència en comissió de Roberto Labandera, exdiputat, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
	352-00615/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Francisco Romero, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i membre del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de v
	352-00616/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Francisco Guisado, alcalde d’Òdena, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
	352-00617/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Francesc López Arias, arquitecte especialitzat en dret urbanístic, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegu
	352-00618/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Ramón Arnabat Mata, professor d’història i d’història de l’art de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del M
	352-00638/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Estudis Ramón Folch amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
	352-00639/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jaume Casañas, geògraf i historiador, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
	352-00640/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma Vegueria Penedès amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
	352-00641/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Martí Sistane, president de l’Associació d’Empresaris del Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creaci
	352-00642/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Cuyàs, director del Pla estratègic del Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Pene
	352-00643/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Asensi, en representació del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la veg
	352-00644/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Albert Tubau, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria de
	352-00645/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep M. Albet i Noya, president de la Denominació d’Origen Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la ve
	352-00646/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Pere Carles, expresident de la Fira d’Igualada i de la Federació de Fires de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a 
	352-00647/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Fèlix Simon, president de la Plataforma Vegueria Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del 
	352-00648/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Blai Paco, president de la Unió Empresarial de l’Anoia, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Pe
	352-00649/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Francesc Rica, secretari general de la Unió General dels Treballadors de l’Anoia, el Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarc
	352-00650/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Marc Castells i Berzosa, alcalde d’Igualada, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
	352-00651/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
	352-00652/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Martí Carnicer, alcalde del Vendrell, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
	352-00653/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
	352-00654/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Pau Batlle, arquitecte, urbanista i paisatgista, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
	352-00655/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Dionís Guiteras, president del Consell Comarcal del Moianès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria d
	352-00656/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Serra i Muset, enginyer superior en organització industrial, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegue
	352-00657/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Xavier Boquete i Saiz, president del Consell Comarcal de l’Anoia, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegue
	352-00658/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Gerard Figueras, president del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria de
	352-00659/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de
	352-00660/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Francesc Olivella, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la veg
	352-00661/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Albert Rodríguez, en representació de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del P
	352-00662/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
	352-00663/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Mariyathas Mohanraj, en representació de l’associació Le Collectif de la Paix au Sri Lanka, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació del pob
	356-00299/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Senén Florensa, president executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les línies d’actuació d’aquest ins
	356-00313/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre d’Informació i Documentació Internacional de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les línies d
	356-00314/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ligia Arreaga, activista ambientalista, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació dels drets humans a Matusagaratí (Panamà)
	356-00317/11
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	353-00001/11
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	353-00003/11
	Decaïment

	Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	353-00007/11
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics i Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	353-00008/11
	Decaïment

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	353-00009/11
	Decaïment

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	353-00010/11
	Decaïment

	Compareixença de Juli Ponce, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	353-00018/11
	Decaïment

	Compareixença de Carme Trilla, economista i col·laboradora de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	353-00019/11
	Decaïment

	Compareixença de Guillem Fernández, en representació de Coop57, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	353-00021/11
	Decaïment

	Compareixença del director general d’Urbanisme amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	357-00013/11
	Decaïment

	Compareixença del director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del projecte VISC+
	357-00051/11
	Decaïment

	Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar les activitats de l’entitat i exposar les inquietuds del col·lectiu de professionals que representen
	357-00096/11
	Substanciació

	Compareixença de Mariyathas Mohanraj, en representació de l’associació Le Collectif de la Paix au Sri Lanka, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació del poble tàmil a Sri 
	357-00202/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Senén Florensa, president executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les línies d’actuació d’aquest institut
	357-00203/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre d’Informació i Documentació Internacional de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les línies d’actuació d’aqu
	357-00204/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ligia Arreaga, activista ambientalista, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació dels drets humans a Matusagaratí (Panamà)
	357-00205/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el president de l’Institut Català Internacional per la Pau per a presentar l’informe de les activitats del 2015
	359-00003/11
	Substanciació






