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Una bona part de les decisions que afecten les empreses es generen,

es discuteixen i s’acorden a Brussel·les. Els Estats nacionals han ced-

it competències a les institucions supranacionals en molts camps. Si

es pretén conèixer quin és l’entorn legal i administratiu d’un sector o

activitat econòmica i quins són el canvis que s’adoptaran en un futur

pròxim, no hi ha més remei que saber-se’n sortir amb desimboltura pel

món de comitès, comissions, grups i associacions que pul·lulen per la

capital belga. Les nostres empreses no en tenen prou amb ser pro-

ductives i eficients, sinó que necessiten conèixer i saber-se moure

àgilment en una administració comunitària tan diferent de la nacional.

En aquesta monografia el lector coneixerà qui són els interlocutors de

l’empresa en assumptes comunitaris i quins processos de presa de

decisions se segueixen a la Unió. A continuació s’explica el funciona-

ment del mercat interior i els programes que la Unió Europea ha esta-

blert per ajudar les empreses europees a aprofitar el potencial que

ofereix aquesta àrea comercial integrada. També es revisen la política

de defensa de la competència, les relacions comercials de la Unió amb

els països tercers i el mercat interior. Un annex recull els principals

punts d’informació comunitària que poden interessar empreses i ciu-

tadans.

Robin Pedler és professor de Templeton, la facultat de la Universitat

d’Oxford especialitzada en estudis de Gestió Empresarial, a més de

director acadèmic de l’European Centre for Public Affairs de Brussel-

les. En qualitat de consultor i assessor d’empresaris i de governs és
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Presentació

L’any 2001 es compleixen quinze anys des que el 1986 va entrar en
vigor el Tractat d’adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees. Des d’ales-
hores, la integració econòmica i política es pot qualificar com un èxit en tots
els sentits, de manera que el nostre país s’ha convertit en un dels que més pes
representa en tota l’estructura comunitària. Tot i això, molts ciutadans i
empreses perceben la realitat de la Unió Europea com una cosa complexa i
llunyana. Brussel·les, la capital de la integració europea, és un entramat
burocràtic pel qual no és fàcil moure’s. Però la veritat és que avui dia, a la
Unió Europea, una gran part de les decisions que afecten els negocis es
generen, es discuteixen i s’acorden a Brussel·les. Els Estats nacionals han
cedit competències a les institucions supranacionals en molts camps. Si es
pretén conèixer quin és l’entorn legal i administratiu d’un sector o activitat
econòmica o quins són els canvis que es produiran en un futur pròxim o si
s’està interessat a influir en aquests canvis, no hi ha altre remei que saber
moure’s amb desimboltura pel món dels comitès, de les comissions, dels grups
i de les associacions que pul·lulen per la capital belga. Les nostres empreses
no en tenen prou amb ser productives i eficients, sinó que necessiten conèixer
i saber-se moure àgilment en una administració comunitària tan diferent de la
nacional.

L’objectiu d’aquesta publicació és, precisament, ajudar les empreses
del nostre país a millorar el seu rendiment en el marc comunitari mitjançant
un treball amè i profundament documentat elaborat per un expert prestigiós.
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Robin Pedler, l’autor d’aquesta monografia, és professor de Templeton, la
facultat de la Universitat d’Oxford especialitzada en estudis de Gestió Empre-
sarial, a més de director acadèmic de l’European Centre for Public Affairs de
Brussel·les. En qualitat de consultor i d’assessor d’empresaris i de governs, és
un coneixedor excel·lent tant de les necessitats del món empresarial com de
les complexitats de la construcció europea i d’això en són testimoni les seves
nombroses publicacions sobre temes comunitaris i de comerç internacional.

El llibre s’estructura, després d’una introducció general, al voltant de
cinc grans blocs conceptuals, que es corresponen amb les principals línies
d’actuació de l’empresa en relació amb la Unió Europea. Així, el segon
capítol pretén ajudar el gestor a conèixer quins són els seus interlocutors
públics i quins processos de presa de decisions se segueixen a la Unió. A
partir d’aquesta informació es poden planificar les accions orientades a
influir, en el sentit que l’empresa estimi útil per als seus interessos, en el
procés legislatiu i administratiu.

El tercer capítol és el relatiu al funcionament del mercat interior i als
programes que la Unió Europea té establerts per ajudar les empreses europees
a aprofitar el potencial que ofereix aquesta àrea comercial integrada. Amb un
plantejament similar a l’anterior, un cop l’empresa conegui les característi-
ques principals del mercat interior estarà en condicions de plantejar una es-
tratègia per millorar l’aprofitament d’aquest mercat comú.

No obstant això, la rellevància del mercat interior per a l’empresa no
es limita a la consideració de destinació potencial dels seus productes i ser-
veis. La importància que el mercat interior té per al funcionament econòmic
de la Unió Europea ha comportat l’establiment d’una política de defensa de
la competència que pot ocasionar dificultats serioses en la gestió empresarial
si no se’n coneixen el funcionament i els mecanismes d’actuació. Per aquest
motiu, la monografia tracta, en el quart capítol, els conceptes fonamentals de
la política de competència comunitària i, a fi de facilitar una visió comparada,
complementa aquesta explicació amb una descripció del funcionament gene-
ral de la política de la competència d’Espanya, d’Alemanya, de França i del
Regne Unit.
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A continuació es revisa el funcionament de les relacions comercials de
la Unió amb els països tercers, és a dir, la política comercial comuna, una
temàtica cridada per tenir més importància ja que el procés de globalització
accentua els riscos, principalment en forma de més competència, dels inter-
canvis comercials fora de la Unió. Fonamentalment es tracta que l’empresa co-
negui quins són els mecanismes d’intervenció que la UE estableix per preser-
var el seu mercat de l’excessiva pressió exterior a fi i efecte d’aprofitar-los i
quin paper està fent la Unió en la progressiva liberalització dels mercats
mundials.

Un últim capítol es dedica a revisar el principal resultat del mercat
interior, és a dir, l’increment de transparència en el seu si i l’efecte en els
preus. Finalment, el llibre inclou un annex en el qual es detallen les dades
relatives als principals punts d’informació comunitària que poden concernir
les empreses espanyoles, en un esforç per proporcionar a l’interessat en
aquests temes adreces i contactes útils. Es tracta, en definitiva, d’una publi-
cació que uneix l’esforç de divulgació d’una informació habitualment dis-
persa i complexa amb unes orientacions que intenten facilitar l’acció de les
empreses per aprofitar les possibilitats que brinda el marc comunitari.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Barcelona, març de 2001
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I. Brussel·les s’obre a les empreses 

Unió i creixement

El comerç entre els Estats membres de la Unió Europea (UE) ha
crescut aproximadament dues vegades més de pressa del que ho han fet les
seves economies des que els sis primers es van unir l’any 1958.

Així doncs, la UE pot ser beneficiosa per a les empreses. Però, ¿fins
a quin punt ho és per a la seva empresa? La UE ha creat regulacions i restric-
cions i, al mateix temps, oportunitats. Com a empresari, ¿podria reduir al
mínim els inconvenients i augmentar al màxim les oportunitats? ¿Podria
millorar la seva capacitat d’influir en el curs dels esdeveniments produïts al
si de la UE mitjançant una millor comprensió dels seus processos?

La UE «s’obre a les empreses»

Els fundadors de la Comunitat Europea (CE) tenien clar, als anys cin-
quanta, l’objectiu d’establir una unió duanera per afavorir l’expansió de les
empreses. La segona frase del Tractat de Roma diu:

«...per garantir el progrés econòmic i social dels seus països a través
de l’acció comuna per eliminar les barreres que divideixen Europa.» (Tractat
de Roma: Preàmbul).

L’«eliminació de barreres» es va anar desenvolupant en uns termes
clarament dirigits al desenvolupament d’economies de lliure mercat, com
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«les quatre llibertats»: llibertat de moviment de mercaderies (articles 23-31),
de persones i de treballadors i de capitals (articles 39-60). Un exemple d’a-
quest objectiu comercial és el fet que quan el Tractat parla de lliure movi-
ment de «persones», les seves disposicions específiques es refereixen al lliu-
re moviment de «treballadors».

Sovint els tractats estan lluny dels interessos de les empreses, però
val la pena basar en el Tractat el nostre enfocament de les empreses, ja que
tot el que passa en qualsevol part de la UE ha d’arrencar legalment del Trac-
tat. Si de vegades sembla que la UE es mogui en altres direccions, aquesta
base ofereix una nova oportunitat per enfocar-la, tal com ha passat moltes
vegades, sobretot aquests últims anys.

L’Acta Única Europea (1986) i la integració
del Mercat Interior (1987-92)

A la fi dels anys setanta i al principi dels vuitanta, el desitjat avenç
cap a l’«eliminació de barreres que divideixen Europa» semblava que havia
arribat a un punt mort. L’originària UE havia avançat ràpidament per crear
una zona lliure d’aranzels. Això es va aconseguir just al començament dels
anys seixanta. Llavors es van produir una sèrie d’ampliacions que van contri-
buir per la seva banda a l’eliminació de barreres, de manera que, el 1986, la
UE havia passat de 6 membres a 12. Dins d’aquesta àrea superior encara
quedaven diversos obstacles per aconseguir «les quatre llibertats». Un intent
de revifar el procés va ser el programa del Mercat Interior proposat pel presi-
dent de la Comissió i pel comissari Cockfield, al qual van dotar de contingut
tots els Estats membres a l’Acta Única Europea.

En termes empresarials, el programa del Mercat Únic va constituir
una campanya intel·ligent, i va convertir una sèrie de mesures d’harmonitza-
ció necessàries, de caràcter administratiu, en un repte amb un nom i una data
límit, de manera que va atreure la imaginació pública. Pràcticament totes les
mesures identificades com a necessàries van ser implantades quan va ser
l’hora, però s’ha de reconèixer que, els anys successius, la realitat es va anar
adaptant molt a poc a poc a la retòrica. Això va ser degut, en part, al fet que
el programa inicial no cobria àrees que són vitals per a les empreses –ener-
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gia, telecomunicacions, mercats públics, harmonització d’impostos indirec-
tes–, i en part, a les irregularitats en la implantació i l’execució. Tot i això, és
important ser conscients del context, perquè la Comissió persegueix activa-
ment cooperar amb el món de les empreses per eliminar imperfeccions en el
funcionament del Mercat Interior (vegeu pàg. 49).

En un aspecte, com a mínim, la iniciativa del Mercat Interior ha estat
decebedora. La base teòrica del programa la va aportar l’economista italià
Paolo Cechini, que va predir que el seu compliment faria créixer el producte
interior brut de la UE en cinc punts percentuals. Molts economistes col·le-
gues seus, fins i tot van arribar a pensar que aquesta era una xifra massa bai-
xa. Es va assumir, per tant, que els resultats del període 1987-92 serien bons
per al creixement i l’ocupació. Devia ser molt decebedor per als impulsors de
la iniciativa del Mercat Únic, el conjunt de representants de les grans empre-
ses d’Europa, organitzats al voltant de la Taula Rodona d’Industrials Euro-
peus, veure com s’havien aconseguit els objectius del programa, mentre que
el creixement continuava sent baix i l’atur elevat. Aquesta paradoxa va ser
estudiada al Llibre Blanc de la Comissió de 1993: «Creixement, competitivi-
tat i ocupació».

Petites i mitjanes empreses (PIME)

Una de les conclusions del Llibre Blanc del 1993 va ser que les
millors esperances per a la creació de nova ocupació a la UE es dipositaven
en les petites i mitjanes empreses. L’acció de la UE s’hauria de concentrar,
per tant, en dos fronts:

• millorar les infraestructures i les comunicacions, i

• estimular el ressorgiment de les PIME i la cooperació entre elles.

«Brussel·les» pot estar lluny de les batalles de les petites empreses,
fins i tot quan la batalla principal consisteix a enfrontar-se amb el seu propi
èxit. És important recordar que hi ha una actitud molt positiva per part de les
institucions, que hi ha programes dissenyats pensant en les PIME i que,
qualsevol empresa, tingui la dimensió que tingui, pot influir en la política de
la UE si té idees clares i sap com enfocar la qüestió.
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El Mercat Interior: ¿més llibertat o més restriccions?

A pesar que el programa del Mercat Interior s’havia dissenyat amb la
finalitat de reduir barreres, el seu efecte sobre el mercat ha estat més aviat el
d’incrementar el nombre de regulacions perfectament detallades que afecten
les empreses. Si més no en teoria, una regulació europea introduïda per pro-
moure l’harmonització hauria de substituir diverses regulacions nacionals
incompatibles. Això no obstant, la Comissió és conscient que després de
quaranta anys s’ha desenvolupat un organisme normatiu que sovint resulta
complex i confús. Al Tractat de Maastricht (1991), els Estats membres es
van posar d’acord amb les institucions de la UE sobre el principi de «subsi-
diarietat». Segons aquest principi, només s’emprendran accions a escala de
la UE quan sigui avantatjós. En cas contrari, seran els Estats membres els
qui actuïn. Així doncs, les institucions de la UE han de perseguir dos objec-
tius bessons: simplificació i acció local.

Unió Econòmica i Monetària

A Maastricht, els Estats membres van acordar avançar cap a la Unió
Econòmica i Monetària (UEM), cosa que implicaria, entre d’altres, una mo-
neda única. Tenint en compte l’èxit del programa del Mercat Únic, van tornar
a fixar un calendari per aconseguir el nou objectiu i van establir amb el
màxim detall els passos que s’havien de seguir. Concretament, van acordar
quatre «criteris» econòmics que un Estat membre hauria de complir (i, en la
majoria dels casos, aconseguir) per tenir dret a formar part del sistema. La
pertinença es va assumir com a automàtica per a tots aquells Estats que com-
plien les condicions, tret dels casos del Regne Unit, que va insistir en la pos-
sibilitat de quedar-se al marge («opt-out») i de Dinamarca, que va optar per
una solució semblant després que els ciutadans danesos haguessin rebutjat
l’acord de Maastricht en un primer referèndum.

L’1 de gener de 1999, 11 Estats van formar la UEM, i en van quedar
fora Dinamarca, Grècia, Suècia i el Regne Unit. Els tipus de canvi dels 11
«de dins» estan irrevocablement connectats. L’euro és avui dia la moneda de
curs legal d’aquesta zona per a les transaccions bancàries i comercials, tot i
que, paral·lelament, es continuen utilitzant les monedes nacionals. L’euro
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circularà en forma de bitllets i monedes a partir de l’1 de gener del 2002, i
les antigues monedes seran retirades durant els sis mesos posteriors.

Aquests canvis tindran unes repercussions importants en les empre-
ses i plantejaran diverses preguntes als empresaris:

• ¿Quina serà l’evolució de l’euro davant el dòlar i el ien?

• ¿Com reaccionaran les empreses davant la transparència total de
preus? ¿Serà una amenaça o una oportunitat?

• ¿Fins a quin punt s’aplicarà l’harmonització fiscal a la zona euro?

• ¿Es produiran tensions en la relació entre els «de dins» i els «de
fora»?

Els primers mesos d’existència de l’euro, el dòlar va pujar un 10%
davant la nova moneda, tot i que va mantenir la seva posició davant d’altres
divises. Això va provocar crítiques entre els oponents a la UEM, però va ser
beneficiós per als empresaris amb una dedicació important a l’exportació,
especialment els alemanys.

En general, els empresaris han trigat a apreciar els efectes de la trans-
parència i a actuar en conseqüència. En alguns sectors, com els de serveis
financers i del comerç electrònic (e-commerce), els efectes seran probable-
ment espectaculars.

Ja s’han produït uns quants intents per imposar l’harmonització fis-
cal emparant-se en l’harmonia de la zona euro. No obstant això, com que els
canvis en els impostos estan subjectes a l’aprovació unànime dels Estats
membres, és difícil l’aplicació d’aquestes mesures. D’altra banda, és proba-
ble que aquesta transparència, juntament amb el lliure moviment de merca-
deries i de capital, exerceixi la seva pròpia pressió per obtenir l’alineació
dels tipus impositius. Les dues pressions s’exerciran en direccions diametral-
ment oposades. Els «harmonitzadors legals» volen, en general, protegir els
tipus impositius alts, mentre que l’«harmonització a través del mercat» afa-
vorirà els tipus més baixos.
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Política social

Tornant als orígens, el segon objectiu del Tractat de Roma, citat ante-
riorment, és «...garantir el progrés econòmic i social dels seus països...» (la
cursiva és de l’autor). Els dos objectius estan estretament relacionats. Un fet
com aquest els hauria semblat natural als fundadors, tant si eren socialistes
com cristianodemòcrates, si bé encara els resulta estrany als que han estat
educats en la tradició anglosaxona.

Així, a la majoria dels governs dels Estats membres els semblava
lògic que un avenç en el camp econòmic (el programa del Mercat Únic) anés
acompanyat d’una iniciativa similar en el camp social. Per tant, el 1987 es va
adoptar a Estrasburg la Carta Social –amb l’oposició del Regne Unit–, a la
qual va seguir el Programa d’Acció Social que promulgaria cinquanta mesu-
res específiques. De fet, la majoria d’aquestes mesures corresponien a l’àrea
de la salut i la seguretat. Aquestes mesures van ser adoptades per tots els
Estats membres, inclòs el Regne Unit, i s’han aplicat sense que s’hagi pro-
duït un impacte substancial sobre aquelles empreses que, en la majoria de
casos, ja havien aconseguit nivells superiors. No obstant això, el programa
incloïa tres mesures controvertides –el calendari laboral, el permís per
maternitat o paternitat i el desplaçament dels treballadors–, si bé totes elles
van ser incorporades. És probable que cada una d’elles tingui un impacte
considerable en la gestió de les empreses. Una quarta mesura adoptada, que
de moment només afecta grans empreses, és la directiva del comitè d’empre-
sa, que estableix pautes per a la informació i la consulta. D’altra banda, hi ha
una proposta de la Comissió per ampliar el sistema de manera que cobreixi
empreses més petites, incloent-hi aquelles que només actuen en l’àmbit d’un
Estat membre.

Els avenços en política social poden tenir un impacte considerable en
el camp d’actuació de les empreses. És important, doncs, fer-ne el segui-
ment.
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¿Es poden emprendre negocis a la UE?

Si llegeix aquest llibre amb l’objectiu de valorar les possibilitats
d’emprendre un negoci i procedeix de fora de la UE, hauria de tenir en
compte els punts següents:

• Els seus drets de residència i d’establiment encara estan determinats
per qualsevol dels 15 Estats membres que vostè triï per establir-s’hi. La
majoria, però, estan ben disposats a rebre persones que aportin un capital per
emprendre un negoci.

• Per posar en marxa un negoci, pot aconseguir ajut financer dels fons
regionals (vegeu pàg. 53).

• Un cop establert, els seus béns i serveis podran viatjar lliurement
per un mercat que avui dia compta amb 370 milions i el creixement del qual
està en expansió.
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II. Relacions de les empreses 
amb les institucions de la UE

La UE és com qualsevol altra instància del govern: aprova lleis que
les empreses han de complir. Per reduir l’impacte al mínim, un empresari
intel·ligent s’ha de mantenir ben informat sobre allò que s’està projectant i
estar preparat per defensar-se en el cas que arribi una mesura que el pugui
afectar, tant si és positiva com negativa. Alguns empresaris, especialment de
petites empreses, creuen que si no operen fora del seu Estat membre, les
mesures de la UE no els afectaran. Això no és veritat. Sigui o no sigui cert
que el percentatge de decisions econòmiques preses d’una manera centralit-
zada arriba al famós 80% estimat per Jacques Delors, el que sí que és cert és
que elements importants de la vida econòmica es decideixen a escala de la
UE. Considerem, per exemple, dos sectors compostos en gran part per petits
empresaris les activitats dels quals no travessen fronteres: el catering i la
indústria de joguines. En tots dos casos, l’activitat està estretament regulada
per una directiva de la CE (Higiene Alimentària i Seguretat en les Joguines),
les disposicions de la qual poden determinar la supervivència d’algunes de
les empreses afectades.

La feina de mantenir-se informat sobre la futura legislació pertinent
de la UE és millor delegar-la a associacions professionals, ja que ni tan sols
les grans empreses disposen dels mitjans necessaris per fer-ho elles matei-
xes. Una bona associació professional pot proporcionar un seguiment efec-
tiu, així com els mitjans per actuar si és necessari. Però, com en qualsevol
altra organització, hi ha diferències de qualitat. Qualsevol empresa, pensant
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en el seu propi interès, s’ha d’assegurar que aquesta associació tingui expe-
riència en el sector i sigui eficaç. Si no és així, val la pena esforçar-se a
reformar l’organització o, en casos extrems, unir-se a altres empreses simi-
lars per separar-se’n i crear una organització millor.

La Comissió és cada vegada més conscient de les càrregues que
recauen sobre les empreses, tant les que procedeixen de la legislació que han
de complir com les procedents de l’impacte de noves mesures, i ha dissenyat
un sistema per a l’avaluació de l’impacte, el qual ha d’acompanyar qualsevol
proposta legislativa. En mols casos, aquest sistema inclou la consideració de
l’impacte sobre petites empreses. La UNICE (Unió de Confederacions de la
Indústria i Empleadors d’Europa), molt activa a Brussel·les, garanteix que
aquestes valoracions es duguin a terme i hauria de comptar amb el suport
dels empresaris a través de les seves federacions nacionals, com la CNPF a
França, la CBI al Regne Unit o la CEOE a Espanya.

Oportunitats perquè les empreses influeixin 
sobre els esdeveniments

Les relacions amb la UE no són necessàriament una simple qüestió
de seguiment i d’adaptació. Hi ha oportunitats de sobra que afavoreixen una
actitud positiva de les empreses, sempre que se les avisi amb suficient antici-
pació. Els funcionaris de la Comissió responsables d’esbossar legislació
nova estan gairebé sempre ben disposats a consultar. Es tracta, en part, d’una
qüestió de capacitat i, en part, d’una qüestió de plantejament.

Encara que sembli sorprenent, la Comissió és un organisme relativa-
ment petit que compta amb menys d’un miler de funcionaris amb capacitat
de decisió pel que fa al disseny de polítiques. Així mateix, és una organitza-
ció administrativa que no disposa del suport dels serveis tècnics ni dels labo-
ratoris de què disposen la majoria d’administracions públiques dels Estats
membres. Això significa que els funcionaris estan desproveïts d’assistència,
sobretot quan es tracta de mesures amb un contingut tècnic elevat, com la
majoria de les que afecten determinades indústries. Així mateix, es veuen
obligats a consultar aquelles que seran afectades. Per aquests motius, un
plantejament empresarial ben dirigit pot ser molt efectiu, sempre que els fets
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pesin més que les opinions. Prenem com a exemple el cas dels fabricants de
cotxes.
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Quadre 2.1

LA PRESA DE DECISIONS POLÍTIQUES A LA UE

LEGISLACIÓ SECUNDÀRIA

Secretari General 
del Consell

Participació dels 
funcionaris nacionals.
Comitès d’experts 
(presidits per la Comissó)

Grup de treball del Consell
(presidits per qui deté la 
Presidència)

Amb els Comitès assessors
o executius (presidits per la
Comissió)

La implantació corre 
a càrrec dels Estats 
membres

Per ser aplicada, pot ser necessari prendre una decisió. 
Normalment es faria mitjançant una delegació de poders 
del Consell de legislació secundària a

REGLAMENTS 
I DECISIONS

Directament aplicables

Alguns, directament aplicables

ELS ARTICLES DEL TRACTAT

Procés de presa de decisions

Proposta

Parlament Europeu

Parlament Europeu

COREPER

COMITÈ ECONÒMIC
I SOCIAL

COMITÈ DE LES 
REGIONS

DIRECTIVES
S’han de trasposar i passar a

ser mesures nacionals

LA COMISSIÓ

CONSELL

LA COMISSIÓ

Consulta

Conformitat



Disseny de polítiques

Les empreses poden influir en el desenvolupament de la política de la
UE. Per fer-ho, és necessari tenir un bon coneixement del procés, comple-
mentat per un servei detallat de seguiment. Els empresaris han d’estar prepa-
rats per entrar en el procés en la seva fase inicial. Això podria crear proble-
mes als directors d’afers europeus en la seves pròpies empreses. Si segueixen
el consell d’«entrar aviat en el procés», s’hauran avançat cinc anys en relació
amb la primera data prevista perquè la mesura projectada sigui efectiva en els
Estats membres. És realment difícil convèncer els directius que assignin
recursos en forma de diners i temps de gestió per a alguna cosa que possible-
ment tingui un impacte al cap de cinc anys. Això no obstant, com mostren els
exemples citats, l’impacte pot afectar la supervivència de l’empresa i, sens
dubte, la màxima influència sobre el disseny de la política s’aconsegueix a
l’inici del procés.

Exemple

Control de les emissions dels tubs d’escapament

Una de les batalles més llargues i que encara perdura en la història
reguladora de la UE, ha estat la del control de les emissions tòxiques dels
tubs d’escapament. La primera directiva d’una llarga sèrie data del 1970,
abans fins i tot que la UE tingués una base en el Tractat per a la política de
medi ambient.

Una queixa habitual per part de la indústria és que les successives
regulacions de la UE tendeixen a seguir les normes dels Estats Units, a pesar
que el mercat de l’automòbil als EUA és molt diferent. Una novetat de la
directiva adoptada el 1994 era el requeriment específic perquè la Comissió
comencés a treballar en les normes que s’havien d’aplicar a partir de l’any
2000. En aquella ocasió, la indústria de l’automòbil, representada per ACEA,
i la indústria petrolera, representada per Europia, es van oferir per treballar
amb la Comissió per elaborar normes europees; van establir el «Programa
Europeu sobre Emissions, Combustibles i Tecnologies del Motor» (EPEFE).
Les indústries van subministrar conjuntament experts i serveis de laboratori,
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i van participar, juntament amb la Comissió, en un programa el cost del qual
pujava 10 milions d’ecus.

Com explica el fulletó de l’EPEFE, «Per a una millora en la qualitat
de l’aire», la Comissió es va proposar «coordinar l’anàlisi cost/benefici
com a part de les consultes tripartides amb les dues indústries. Van conside-
rar totes les possibilitats, incloent les relacionades amb les futures tecnolo-
gies del motor i els combustibles que s’utilitzarien en un futur, les aporta-
cions de fonts, tant estacionàries com mòbils, i de la contaminació
importada, la inspecció i el manteniment, els sistemes de gestió del trànsit i,
finalment, però no per això menys important, el comportament dels conduc-
tors.

El resultat d’aquest procés va ser una nova Directiva sobre Emis-
sions dels Tubs d’Escapament, adoptada conjuntament el setembre de 1998.
Si aquesta norma exigia als industrials unes reduccions considerables de les
emissions durant el període 2000-05, la seva resposta simplement va ser:
«Estem encantats d’acceptar el repte».

Establir contactes paral·lelament a la política

Les empreses poden establir contactes directament, si bé és més pro-
bable que ho facin a través d’un intermediari –una associació o federació
comercial, un assessor o un advocat–. Assumint que el sistema de seguiment
és eficaç, l’empresa ha de ser conscient que els serveis de la Comissió estan
començant a treballar sobre un tema concret. En diferents ocasions, una
empresa pot intervenir en la configuració de la política resultant. La primera
podria ser perfectament a través dels contactes ja existents amb els funciona-
ris del país. Si l’empresa participa activament en els assumptes del Govern és
gairebé segur que tindrà contactes amb els funcionaris del ministeri o depar-
tament que li siguin més pròxims. Aquests últims poden ser els mateixos
homes i dones que van a Brussel·les a negociar amb la Comissió. Si no són
ells, poden ser col·legues pròxims. Els serveis de la Comissió gairebé sempre
consulten els funcionaris dels Estats membres des del començament del pro-
cés (vegeu quadre pàg. 18). Això és degut en part al fet que la Comissió es
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vol assegurar que la proposta resultant sigui adoptada amb tota probabilitat
pel Consell. En relació amb els assumptes tècnics, necessitarà comptar també
amb la perícia dels funcionaris del país. Tret d’unes poques excepcions, en
aquesta fase les consultes són informals, cosa que en dificulta el seguiment.
Però es pot afirmar, gairebé amb tota seguretat, que s’haurà consultat els fun-
cionaris dels Estats membres. Que una empresa compti amb contactes regu-
lars o amb la possibilitat de reunir-se a la pròpia capital, podria ser el camí
més ràpid per descobrir els detalls d’una proposta en el moment en què es
comença a elaborar. En el cas d’una directiva, això ha de passar normalment
un any abans que el text estigui a punt per ser adoptat com a esborrany pel
col·legi de comissaris, és a dir, quan el procés es comença a descriure en les
anàlisis de «ciència política». Les excepcions de la consulta informal, a les
quals ens hem referit anteriorment, es produeixen en les àrees en les quals la
Comissió ha creat comitès permanents i ha limitat així la seva pròpia llibertat
d’acció en comprometre’s a una consulta prèvia. Els més destacats són el
Comitè Científic Alimentari i el Comitè Permanent de Veterinària. 

Des del moment en què una empresa sap que s’està elaborant l’esbo-
rrany d’una mesura, estima que és probable que tingui un impacte en el seu
negoci i decideix comunicar les seves idees per contribuir a la configuració
de la política resultant, ¿com pot procedir per mantenir el contacte? Tenint
en compte que part de la informació procedeix de l’administració del país,
una manera és proporcionant idees per mitjà d’aquesta via. Encara que opti
per un altre camí, segurament l’empresa voldrà mantenir la comunicació
amb la «seva» administració. És important mantenir el contacte amb l’admi-
nistració del país corresponent al llarg de tot el procés, que pot durar uns
quants anys. És molt probable que els mateixos funcionaris que han estat
consultats de manera informal en una fase inicial més endavant tinguin un
paper més oficial en els grups de treball i comitès.

Tot i això, pot ser que l’empresa es vulgui comunicar de manera més
directa amb el funcionari de la Comissió responsable de l’esborrany de la
mesura. En aquest cas, es tractarà d’una persona concreta i, com que la
Comissió és una institució relativament petita i oberta, no serà difícil identi-
ficar-la. La qüestió és saber quina és la millor manera d’establir el contacte.
El més probable és que aquesta fase inicial de l’esborrany tingui lloc per
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telèfon i, en aquest sentit, cal dir que, encara que sembli estrany, els funcio-
naris de la Comissió estan molt ben disposats a escoltar totes aquelles perso-
nes que puguin aportar informació interessant. (Els informes sobre temes
concrets tenen la seva utilitat, però n’arriben a munts als serveis de les
Comissions, mentre que és molt difícil aconseguir una cita per a una reunió.)

Exemple

Aliances «ad hoc»: ECIS, SAGE, CUE i les «guerres de software»

La directiva sobre software, del 1991, ha estat una de les últimes
mesures en les quals la UE ha exercit més pressió. Una de les raons dels
intensos contactes era que no es podia arribar a un acord en el marc de
l’associació europea de fabricants d’ordinadors a causa de l’enfrontament
entre els interessos dels seus membres. El resultat va ser una escissió en
dues aliances ad hoc: ECIS (Comitè Europeu de Sistemes Interoperatius) i
SAGE (Grup d’Acció Software d’Europa), que van exercir fortes pressions
oposades. La controvèrsia va generar un altre grup ad hoc, el CUE (Usuaris
Europeus d’Ordinadors), el qual, en general, va prendre partit per ECIS.
Junts van aconseguir que la directiva adoptés un plantejament «liberal»
sobre el control dels drets de reproducció de software.

Com mostra l’exemple, potser val més intentar coordinar posicions
amb col·legues o competidors d’altres Estats membres abans d’establir con-
tactes. Això és així perquè, a més de ser una mostra de cortesia per a perso-
nes ocupades, difícilment s’adoptarà el seu punt de vista si no compta amb
el suport «europeu». La coordinació pot tenir lloc perfectament a través de la
federació europea del sector (unes 500 federacions que actuen a Brussel·les).
Com ja hem apuntat, però, hi ha diferències substancials pel que fa a l’eficà-
cia i l’experiència de les federacions, i pot ser que fins i tot les millores no
siguin capaces de conciliar els interessos de tots els seus membres amb vista
a aconseguir un acord col·lectiu. Les empreses estan creant cada vegada més
aliances ad hoc amb empreses del mateix sector amb les quals comparteixen
uns mateixos punts de vista.
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El procés de consultes formals: llibres verds i blancs

El Tractat de Maastricht (1991) comprometia la Comissió en l’objec-
tiu d’aconseguir una administració «oberta i transparent». La Comissió fa tot
el que pot per aconseguir-ho. Quan es tracta de formular polítiques, actua
fins on és possible a través de llibres verds i blancs, en els quals s’anuncien
els objectius que persegueix la Comissió, es proposen alternatives i s’invita a
opinar les diferents parts interessades. Alhora, un cop han estat incorporades
al sistema les nombroses mesures necessàries per a la integració del Mercat
Interior, el nombre de mesures legislatives proposades per la Comissió s’ha
reduït, de manera que la majoria d’elles passen avui dia pel procés del Llibre
Verd. Això simplifica el seguiment i ofereix un canal formal per contribuir a
la definició de la política en qüestió. No obstant això, s’ha de tenir en comp-
te que una invitació per part de la Comissió a col·laborar (és a dir, a prendre
part en la definició de polítiques), sovint genera un gran volum de contribu-
cions, de manera que, si un vol que el seu punt de vista sigui pres en consi-
deració, es torna a recomanar que coordini prèviament una postura europea.

El procediment del Llibre Verd/Blanc constitueix una fase del procés
d’esborrany, i això significa que no és necessari un seguiment més proper al
seu desenvolupament o al manteniment d’uns contactes previs o subsegüents
amb els redactors.

Legislació i reglamentació: un procés encara complex

No va ser solament la Comissió, sinó totes les institucions de la UE
les que, des de Maastricht, es van comprometre en un procés més obert i
transparent. No obstant això, la complexitat continua sent considerable i
resulta difícil rastrejar i entendre moltes decisions. Això és degut en part al
fet que successives revisions del Tractat han estat el resultat de compromisos
entre Estats membres que han desencadenat un excés de procediments deci-
soris en els quals el procés exacte depèn de la base corresponent del Tractat.
Així, el Consell identifica uns 25 procediments decisoris diferents. És cert
que per a les empreses les propostes legislatives més importants tenen lloc
en l’àmbit del Mercat Interior i es basen, per tant, en l’article 95 del Tractat,
tal com va ser revisat a Amsterdam. Aquestes propostes continuen el proce-
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diment de codecisió. Desgraciadament, també és cert que la fiscalitat és una
qüestió de gran importància per a la indústria, i que les decisions en aquest
àmbit requereixen la unanimitat en el Consell de Ministres. A més, hi ha
també moltes regulacions aprovades per comitès de reglamentació o de ges-
tió que tenen un efecte immediat, i possiblement costós, sobre les empreses.
Per poder expressar opinions que puguin influir en el moment i en la fase
apropiats, cal entendre no tan sols el sistema, sinó també el procediment se-
guit. Això significa que s’ha de buscar l’assessorament d’experts per a cada
cas.

Tal com demostrarem, encara que exigeixi perseverança, és possible
fer el seguiment d’un dossier a través de la Comissió i del Parlament Euro-
peu. De totes les institucions de la UE, la menys coneguda és el Consell, que
és on, en última instància, es prenen les decisions. Probablement aquesta fal-
ta de coneixement continuarà existint, si més no perquè tan sols el 20% de
les decisions del Consell es prenen en ple, en la més alta instància dels con-
sells ministerials.

Per continuar el procés de presa de decisions, revisem a continuació
els poders i procediments interns de totes les institucions així com les rela-
cions entre elles.

2.1. La Comissió Europea

Es poden identificar cinc funcions assignades a la Comissió d’acord
amb els tractats:

• la funció d’iniciativa, ja que, amb poques excepcions, la Comissió
té la responsabilitat d’iniciar el procés legislatiu;

• la funció administrativa, en àrees com l’agricultura, que els Estats
membres han delegat a la Comissió;

• la funció normativa, com a defensora dels tractats i de l’acquis
communautaire o cabal comunitari (és a dir, tota la legislació de la Comuni-
tat) i com a consciència de la Comunitat, en proposar idees i recomanacions,
siguin o no contemplades pels tractats;
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• la funció de mediació, per exemple, fent de mitjancera entre els Es-
tats membres i entre les institucions per aconseguir un acord i una decisió; i

• la funció representativa, la representació diplomàtica de la Comu-
nitat en països tercers i en diverses organitzacions internacionals.

Cada una d’aquestes funcions és important per a l’empresa. En el
seguiment del procés de decisió s’ha de començar per la «funció iniciadora»
i analitzar la configuració de polítiques en la Comissió (vegeu quadre 2.3). 
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Quadre 2.2

RESPONSABILITATS DE LES DIRECCIONS GENERALS 
DE LA COMISSIÓ EUROPEA

Responsabilitats Director General

Secretariat general, Informació David O’Sullivan

Transport, Energia François Lamoureux

Competència Alexander Schaub

Agricultura i Desenvolupament Rural José Manuel Silva

Pesca Steffen Smidt

Empresa Fabio Coalasanti

Societat de la informació Robert Verrue

Mercat Interior John Mogg

Investigació Jorma Routti

Economia i Finances Giovanni Ravasio

Desenvolupament i Ajut Humanitari Philip Lowe

Ampliació Eneko Landaburu

Relacions Exteriors Guy Legras

Comerç Mogens Peter Carl

Sanitat i Protecció del Consumidor Robert Coleman

Política Regional Guy Crauser

Educació i Cultura Klaus van der Pas

Pressupost Jean Paul Mingasson

Medi Ambient James Currie

Ocupació i Assumptes Socials Odile Quentin

Fiscalitat i Unió Duanera Michel van den Abele

Justícia i Interior Adrian Fortescue



La primera cosa que cal fer és identificar la persona –probablement
un funcionari dels serveis de la Comissió de grau A4 o A5– responsable de
redactar l’esborrany del projecte legislatiu. Aquesta persona treballarà en la
direcció general més estretament vinculada al tema (vegeu la llista de direc-
cions generals i de responsabilitats assignades al quadre 2.2). El procés de
redacció de l’esborrany haurà començat per la consulta, gairebé segur, amb
els funcionaris dels Estats membres i, molt probablement, amb els represen-
tants del sector privat, ja sigui informalment o a través del procediment del
Llibre Verd. Probablement aquesta persona també haurà obtingut més infor-
mació bàsica iniciant una investigació, sobretot en les àrees tècniques. La
majoria de direccions generals compten amb pressupostos per fer-ho.
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INFLUÈNCIES INFLUÈNCIES
(OFICIALS)

LA COMISSIÓ
(NO OFICIALS)

«EXPERTS» DELS REDACCIÓ GRUPS 
ESTATS MEMBRES (12-18 MESOS) D’INTERÈS

INVESTIGACIÓ
DE LA COMISSIÓ

(LLIBRE VERD)

(O DEL COMISSIONAT) (LLIBRE BLANC)

CONSULTA ENTRE ESBORRANY DE LA
ELS SERVEIS PROPOSTA (± 1 MES)

ESBORRANY FINAL

CAPS DE GABINET
ADJUNTS

(DIJOUS/DIVENDRES)

CAPS DE GABINET
(DILLUNS)

COL·LEGI (DIMECRES)
COM A  MÍNIM 11/20

HAN D’ESTAR A FAVOR

Quadre 2.3

L’ELABORACIÓ DE LES POLÍTIQUES A LA COMISSIÓ EUROPEA

FUNCIONARIS 
DE LA COMISSIÓ

REDACTOR
(ENCARREGAT
DEL DOSSIER)

CAP
D’UNITAT

DIRECTOR

DIRECTOR
GENERAL

GABINET

COMISSARI

REPRESENTANTS
PERMANENTS



Paral·lelament, el redactor de l’avantprojecte consultarà altres funcionaris
d’altres direccions generals que tenen interessos en la mateixa àrea. Per
exemple, una mesura d’harmonització tècnica podria ser redactada per la
DG d’Indústria, però té clares repercussions en el funcionament del Mercat
Interior i possiblement per a la ciència, la investigació i el desenvolupament.
En moltes àrees s’han establert grups interserveis en els quals es debaten les
polítiques, en altres la consulta és ad hoc. En qualsevol cas, la consulta inter-
serveis mostra les habilitats que ha de dominar un funcionari de la Comissió:
mantenir i desenvolupar els objectius de la política en qüestió i aconseguir
alhora el consens. De vegades, ni tan sols a l’interior de la Comissió és pos-
sible el consens i es produeixen debats entre els serveis, que s’han de resol-
dre abans que la política es faci pública.

Un cop la Direcció General està satisfeta amb el text, el document
passa a la fase final de consultes entre serveis. Això passa sovint un any des-
prés d’haver iniciat la redacció de l’esborrany. Abans que la proposta surti de
la Comissió, encara ha de passar per una fase final, que podríem qualificar de
política, ja que implica el col·legi de comissaris i els seus gabinets. Els noms i
les responsabilitats dels 20 comissaris s’especifiquen al quadre 2.4. Gairebé
tots ells han estat ministres als seus països respectius, i han estat els governs
els qui els han proposat a la Comissió per un període de cinc anys (França,
Alemanya, Itàlia, Espanya i el Regne Unit en proposen dos, els altres Estats
membres, un). L’actual Comissió va prendre possessió l’octubre de 1999.
Segons l’opinió d’alguns analistes, l’equilibri polític de la Comissió reflecteix
les afiliacions dels comissaris als partits nacionals, però no es pot demostrar
que la divisió d’opinions respongui a línies de partit. Encara que tots els
comissaris siguin proposats pels governs, això no significa que siguin repre-
sentants dels seus Estats membres. De fet, tots ells han jurat no ser-ho. Mal-
grat tot, s’han obert importants canals de comunicació entre el govern de
l’«Estat membre que més bé coneixen» (tal com es diu convencionalment) i
els processos de la Comissió. Les afiliacions i les tendències polítiques són
importants, perquè totes les decisions de la Comissió, ja siguin basades en
propostes legislatives o en decisions administratives, han de rebre el suport
d’una majoria de comissaris, cosa que els compromet com a col·lectiu.
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Quadre 2.4

EL COL·LEGI DE COMISSARIS I ELS CAPS DE GABINET

Comissari País Cartera Cap de gabinet

Prodi, Romano Itàlia President Michel Petite

Kinnock, Neil Regne Unit V-P: Reforma administrativa Philip Lowe

De Palacio, Loyola Espanya V-P: Relacions amb el PE Daniel Caleja
Transport i Energia

Monti, Mario Itàlia Competència Enzo Moavero 

Fischler, Franz Àustria Agricultura i Pesca Corrado Pirzio-Biroli

Liikanen, Erkki Finlàndia Empresa i Societat Olli Rehn
de la informació

Bolkestein, Frits Països Baixos Mercat interior Henk Post

Busquin, Phillippe Bèlgica Investigació Daniel Jacob

Solbes, Pedro Espanya Afers econòmics Luis Planas
i monetaris

Nielsón, Poul Dinamarca Desenvolupament i ajut C. Haugaard
humanitari 

Verheugen, Günter Alemanya Ampliació Alexander Italiana

Patten, Chris Regne Unit Relacions Exteriors Anthony Carey

Lamy, Pascal França Comerç Pierre Delraine

Byrne, David Irlanda Sanitat i Protecció Martin Power
Consumidor

Barnier, Michel França Política Regional Christine Roger

Reding, Viviane Luxemburg Educació i Cultura Gregory Paulger

Schreyer, Michaele Alemanya Pressupost

Wallström, Margot Suècia Medi ambient Rolf Annerberg

Vitorino, Antonio Portugal Justícia i Afers Interior Antonio Cavaco

Diamantopoulo, Ana Grècia Ocupació i Afers Socials Giorgios Glynos

De fet, les votacions al col·legi no són freqüents, ja que, en l’etapa
«política» del procés de configuració de polítiques, hi ha dos filtres entre els
serveis de la Comissió i el col·legi de comissaris. Tots dos filtres impliquen
membres dels gabinets de comissaris. Val la pena entendre el sistema de
gabinets per la importància que té en la configuració de polítiques. Els
membres dels gabinets serveixen d’enllaç entre els comissaris i els serveis
de la Comissió, i també entre la Comissió i les representacions permanents
dels Estats membres, la importància dels quals acaba sent només aparent a
mesura que el procés avança cap al Consell.
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En un estudi recent sobre els contactes amb Brussel·les que han
demostrat que són eficaços, l’autor observava que els membres dels gabinets
són els que apareixen més sovint mencionats pels altres actors.

Els gabinets dels comissaris

Cada comissari és assistit per un gabinet, que constitueix el seu des-
patx particular. Aquest gabinet pot estar constituït per un màxim de cinc
membres (més, en el cas del president de la Comissió). El senyor Prodi, en
prendre possessió com a president de la Comissió va establir que els mem-
bres havien de procedir com a mínim de tres Estats membres. El gabinet és
dirigit per un «cap de gabinet». Aquest o bé el seu adjunt han de ser de
nacionalitat diferent a la del comissari, segons ha fixat el mateix Prodi.
Cada membre del gabinet es responsabilitza de diverses àrees polítiques i
del contacte no només amb membres d’altres gabinets, sinó amb la Direcció
General corresponent. Com que hi ha noranta direccions generals, les res-
ponsabilitats de cada un dels cinc membres del gabinet són molt àmplies i
variades, i la seva funció d’assessorament als comissaris és molt important.
Com que els comissaris han d’estar preparats per votar sobre tots els temes,
necessiten uns bons informes sobre les polítiques dels diferents àmbits dels
quals no són directament responsables. No obstant això, la majoria dels
membres de gabinet consideren que juguen un paper més actiu que el
d’«informar al superior». Tal com comentava un d’ells: «És la meva respon-
sabilitat oferir polítiques alternatives al comissari». Aquesta recerca d’alter-
natives proporciona a tots aquells que ostenten càrrecs rellevants una opor-
tunitat per influir en el procés, i, en aquest sentit, els gabinets reben fortes
pressions. Així mateix, en aquest punt, els interessos nacionals es poden
veure reflectits en el debat, sigui quin sigui el lloc que ocupin els comissa-
ris. En la fase «política» del procés de presa de decisions per part de la
Comissió, es poden modificar les propostes abans de ser adoptades i eme-
ses. Des d’un punt de vista estadístic, això passa molt poc, però el fet que
actualment el debat sigui polític significa que els elements clau de les pro-
postes més destacades són els que probablement s’analitzaran més minucio-
sament.
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Si bé el procés de redacció de propostes per part dels serveis de la
Comissió no té límit de temps i acostuma a ser bastant llarg, la fase política
avança molt ràpidament i es desenvolupa entorn de la reunió setmanal de
comissaris, que té lloc els dimecres. L’ordre del dia es fixa a finals de la set-
mana anterior a la reunió. El dijous o el divendres, en una reunió amb tots
els membres dels 20 gabinets especialitzats en el tema, es tracta cada un dels
punts de l’ordre del dia. En aquesta reunió se sabrà si hi ha consens o no n’hi
ha, i quins comissaris podrien posar objeccions a la mesura tal com està
redactada. Si en aquesta reunió hi hagués oposició suficient, la mesura es
retiraria de l’ordre del dia; tret d’aquest cas, d’altra banda excepcional, la
mesura passa a la reunió setmanal de caps de gabinet del dilluns següent.
Aquesta reunió està presidida pel secretari general de la Comissió i represen-
ta el fòrum per a la negociació i els ajustos. La majoria de mesures s’acorden
en aquesta reunió, i es deixa per als debats del col·legi de comissaris la dis-
cussió d’aquelles mesures més difícils o més controvertides.

Els empresaris no sempre entenen aquesta fase «política» dins la
Comissió i se sorprenen, i alhora es deceben, quan un expedient que ha anat
seguint pacientment al llarg del procés d’esborrany, apareix considerable-
ment canviat després d’una setmana de regateig dur.

Un cop la proposta ha estat adoptada pel col·legi de comissaris, o bé
s’aplica (en el cas d’una decisió administrativa) o bé s’envia al Parlament
Europeu, al Consell i al Comitè Econòmic i Social o al Comitè de les
Regions, si és el cas. Totes aquestes institucions reben la proposta alhora,
però, tenint en compte que el Consell no pot prendre una decisió fins que no
disposi de les opinions de les altres institucions, aquest serà l’últim pas.

La responsabilitat permanent de la Comissió

El paper de la Comissió no acaba ni molt menys amb la transmissió
de la proposta. Continua sent responsable del text durant tot el procés. Els
funcionaris assisteixen a totes les reunions de les altres institucions en què es
discuteix el text formalment. La Comissió pot dir si accepta o no les esme-
nes proposades, o, en casos extrems, pot fins i tot retirar la proposta. Al final
del procés, després d’haver adoptat una proposta legislativa, la Comissió
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podrà tornar a tenir un paper actiu presidint el Comitè destinat a aplicar i a
administrar les disposicions detallades de la proposta.

Compliment de les polítiques

La Comissió també té el deure de garantir que els Estats membres
apliquin i facin complir les mesures acordades. Aquesta funció de vigilància
és difícil i es presta a controvèrsia, ja que a la pràctica són normalment els
mateixos Estats membres els que disposen dels mitjans per fer complir la llei
de la UE. Les empreses es queixen sovint que el sistema és injust, perquè
sospiten que governs d’altres Estats membres són menys actius quan es trac-
ta de fer complir la llei. Fins a cert punt, els empresaris tenen la solució en
les seves pròpies mans: si creuen que poden detectar negligències d’aquest
tipus en un àmbit que coneixen bé, poden traslladar la queixa a la Comissió.
A diferència de les accions legals, que són llargues i costoses, aquestes quei-
xes no costen diners i la Comissió té l’obligació d’investigar i donar una res-
posta al cap de tres mesos.

Contacte

La Comissió disposa d’una centraleta multilingüe, molt eficient. Tel.
+32 2 299 11 11. Els telèfons directes dels funcionaris es poden consultar a
la Guide des Services. Les adreces de correu electrònic estan constituïdes pel
nom complet del destinatari, al qual s’afegeix, darrere l’arrova, cec.eu.int.
Per exemple, el secretari general: <carlo.trojan@cec.eu.int>. L’adreça postal
de tots els serveis de la Comissió és: 200, Rue de la Loi, B-1049 Brussel·les.

2.2. El Parlament Europeu

El Parlament Europeu té un paper en totes les decisions legislatives,
ja sigui actuant per consulta, per assentiment o, com passa cada vegada més,
utilitzant el seu dret de codecisió. També té el dret i el deure de fixar el pres-
supost anual de la UE, encara que el total s’ha de mantenir dins els límits
establerts a Berlín, el març de 1999.
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El procediment correcte que s’ha d’aplicar en cada cas està determi-
nat per la base del tractat. Aquesta, per la seva banda, pot ser objecte de
debats molt intensos entre els serveis legals del Parlament i de la Comissió i,
ocasionalment, la base legal escollida pot ser qüestionada pel Tribunal de
Justícia.

El Parlament està format per 626 membres elegits per votació.
Aquests membres són, naturalment, polítics. El quadre 2.5 mostra el nombre
de membres per països i, cosa que és més eloqüent, el nombre de membres
que pertanyen a cada grup polític, ja que la línia divisòria dels parlamentaris
està més marcada pels partits que per les nacionalitats.

El PE i els seus membres operen en diferents seus. Les sessions ple-
nàries tenen lloc a Estrasburg una setmana al mes. El Secretariat i altres ser-
veis tenen la seu a Luxemburg.

Normalment, la majoria de l’activitat parlamentària, incloses reu-
nions de grups i comitès i sessions plenàries de caràcter menor, té lloc a
Brussel·les, on els membres acostumen a passar dues setmanes al mes. En
total disposen d’una setmana per estar en contacte amb el seu propi país.

El treball del Parlament Europeu es desenvolupa principalment en les
20 comissions especialitzades. La majoria de les comissions inclouen entre
els seus membres parlamentaris experts en la seva àrea d’activitat. Els parla-
mentaris, tots amb dret a pertànyer a dues comissions, tendeixen a escollir
aquelles comissions en les quals tenen un interès. Alguns parlamentaris vete-
rans han treballat en la mateixa comissió durant molts anys. Aquesta és una
de les raons per les quals el Parlament Europeu pot adoptar una posició
«extrema» en determinats assumptes. Si la Comissió, en preparar l’esbor-
rany de la proposta, busca el consens i l’acceptació dins el Consell, els parla-
mentaris solen abordar el tema més com una qüestió de principis. Els mem-
bres de la comissió encarregats d’estudiar inicialment la proposta poden ser
part interessada en el tema. Per exemple, en la Comissió de Medi Ambient
participen, com és natural, legisladors interessats en el medi ambient i les
motivacions polítiques dels quals poden arribar a ser «més verdes» que les
d’un funcionari a la recerca del consens.
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No obstant això, en el procediment parlamentari sempre hi ha aques-
ta recerca del consens. Quan una proposta arriba a una comissió, se li assig-
na un ponent. Aquesta persona tindrà la responsabilitat de redactar la respos-
ta de la comissió a la proposta i d’ordenar les esmenes resultants dels
desacords que s’han produït. Com que ha d’informar en nom del conjunt de
la comissió, els membres de la qual presenten afiliacions polítiques diferents
que reflecteixen en general la divisió partidista en el si del Parlament, òbvia-
ment, és necessari un compromís. Dit això, és evident que el ponent ocupa
una posició dominant que li permet influir en el contingut de l’informe i les
esmenes, i serà sense cap mena de dubte objecte de considerables pressions.
Tot això comença fins i tot abans que el ponent sigui nomenat (i no escollit).
Aquest nomenament està en mans d’un determinat grup polític. De fet, tots
ells comparteixen aquesta responsabilitat a través d’un complicat sistema
estadístic (el sistema d’Hondt). Són necessàries moltes maniobres per asse-
gurar que un determinat parlamentari d’un determinat grup polític obtingui
el dret d’elaborar l’informe en el cas d’una mesura controvertida.

En aquesta fase s’han de considerar altres contactes útils amb el PE,
a part del ponent i del president de la comissió en qüestió. Els parlamentaris
europeus no són redactors professionals i es gairebé segur que el ponent
necessitarà ajuda per elaborar el seu informe. La pot obtenir del Secretariat
del PE, del seu grup polític i del seu assistent i/o investigador. Els membres
del Secretariat del PE acostumen a treballar per a una comissió durant llargs
períodes de temps i d’aquesta manera adquireixen experiència tècnica i par-
lamentària. El mateix passa amb el personal del grup polític, que té una fun-
ció important en el moment de redactar l’esborrany, i més encara quan el
procés arriba al recompte de vots i a l’organització d’aliances per defensar
esmenes. Els investigadors i assistents són majoritàriament joves i entusias-
tes. Si el seu superior és ponent, s’encarreguen a més de buscar la informa-
ció pertinent.

Un cop la comissió de la ponència ha adoptat l’informe, aquest anirà
a una sessió plenària del Parlament per ser debatut i procedir a la votació de
les esmenes. Els debats plenaris són formals, el temps destinat a parlar es
distribueix entre els diferents grups polítics, i es limiten estrictament les
al·locucions individuals. El dret a proposar esmenes no està restringit a la
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comissió que porta el procés, i sovint són molt nombroses. No obstant això,
el que és important del resultat del debat i de la votació és veure quines
esmenes aconsegueixen la «majoria absoluta». Aquesta majoria és necessària
per defensar les esmenes en cas que la Comissió o el Consell es resisteixin a
adoptar-les. És difícil aconseguir una majoria absoluta, ja que l’aritmètica
dels grups polítics implica que hi ha d’haver acord entre dos o més grups,
probablement entre els dos més importants, el Partit Popular Europeu (PPE)
i els Socialistes (PSE).

El quadre 2.6 mostra el procediment de codecisió. Aquí és on el Par-
lament Europeu exerceix el màxim poder, ja que en cas de conflicte amb el
Consell, té dret de veto efectiu (si aconsegueix la majoria absoluta). Els con-
flictes són poc freqüents, però, una vegada més, és important que les empre-
ses entenguin el procés i totes les possibilitats si volen participar en l’elabo-
ració de polítiques. En valorar la utilització de forces i la seva eficàcia, és
natural centrar-se en la codecisió com a procediment en el qual el PE dispo-
sa en principi de més poder. A més, aquest és el procediment que s’aplica a
les propostes referides al Mercat Únic, que tenen un interès més immediat
per a les empreses.

L’interès de les empreses pel Parlament Europeu ha crescut els úl-
tims anys. Això no és només degut a la seva posició en el procés legislatiu,
sinó també al fet que representa un fòrum per al desenvolupament i l’avenç
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Quadre 2.5

NACIONALITAT DELS MEMBRES I GRUP POLÍTIC AL QUAL PERTANYEN

Grup Bèlgica Dinamarca Alemanya Grècia Espanya França

Partit Popular Europeu 6 1 53 9 28 21

Partit dels Socialistes Europeus 5 3 33 9 24 22

Grup de Lliberals, Demòcrates i Reformistes 5 6 0 0 3 0

Verds i Aliança Lliure Europea 7 0 7 0 4 9

Grup Confederal de l’Esquerra Unitària
Europea i Esquerra Verda Nòrdica 0 1 6 7 4 11

Unió per l’Europa de les Nacions 0 1 0 0 12 6

Grup per l’Europa de les Democràcies
i les Diferències 0 4 0 0 0 6

«No inscrits» / No alineats 2 0 0 0 1 6

Total 25 16 99 25 64 87



d’idees. El Parlament disposa d’un ventall de possibilitats per donar a conèixer
les seves opinions a altres institucions i per estimular-ne l’actuació: informes
per iniciativa pròpia, investigacions, audiències i resolucions. Si bé formal-
ment la Comissió té el dret exclusiu d’iniciativa, els seus serveis legals van
estimar fa uns quants anys que només el 6% de les seves propostes legislati-
ves procedien de la iniciativa exclusiva dels seus serveis. La resta d’iniciati-
ves van ser fomentades per altres institucions, sobretot, i cada vegada més,
pel Parlament.

Intergrups parlamentaris

En diversos àmbits polítics, els interessos no parlamentaris, tant de
les empreses com dels grups monotemàtics, tenen una vinculació semifor-
mal amb els parlamentaris a través d’un intergrup parlamentari. Normal-
ment, els seus components són parlamentaris de tots els grups polítics inte-
ressats en el tema i també representants externs. Un dels més coneguts i
possiblement el més efectiu és l’Intergrup per al Benestar dels Animals. La
pertinença a un intergrup és òbviament valuosa per a tots aquells que vul-
guin contribuir a l’elaboració de polítiques a través del Parlament. Els inter-
grups ofereixen l’oportunitat d’establir contactes, comprendre les motiva-
cions dels parlamentaris especialitzats en el tema i també són una valuosa
font d’informació.
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Irlanda Itàlia Luxemburg Països Baixos Àustria Portugal Finlàndia Suècia Regne Unit Total

5 34 2 9 7 9 5 7 37 233

1 17 2 6 7 12 3 6 30 180

1 7 1 8 0 0 3 4 10 50

2 2 1 4 2 0 2 2 6 48

0 6 0 1 0 2 1 3 0 42

9 0 0 0 0 2 0 0 0 30

0 0 0 3 0 0 0 0 3 16

0 12 0 0 5 0 0 0 1 27

15 87 6 31 21 25 16 22 87 626
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Quadre 2.6

EL PROCEDIMENT DE CODECISIÓ DESPRÉS D’AMSTERDAM

PROPOSTA DE LA COMISSIÓParlament
Europeu

COMISSIÓ

PLENARI

1. NO OPINA

2. ADOPTA LA PC

3. REBUTJA LA PC

4. ESMENA LA PC

MAJORIA SIMPLE

Majoria
qualificada

CONSELL

GRUP
DE TREBALL

1. ADOPTA TOTES LES ESMENES 
PROPOSADES PEL PE (majoria qualificada)

2. ADOPTA I REMET UNA «POSICIÓ 
COMUNA» (majoria qualificada)

1. ADOPTA TOTES LES ESMENES
DEL PE

2. NO ADOPTA TOTES LES ESMENES
DEL PE

COMITÈ DE CONCILIACIÓ

1. ACORD

2. SI ALGUNA DE LES INSTITUCIONS NO L’ADOPTA

3. NO HI HA ACORD AL CC

ADOPTADA

Límit
de temps

3 mesos

3 mesos

6 setmanes

6 setmanes

No 
adoptada
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Contactes

Les adreces i centraletes de les tres seus del Parlament Europeu són:

Estrasburg
Allée du Printemps, F-67000. Tel. +33 3 88 17 40 01. Fax +33 3 88 25 65 01

Brussel·les
Rue Wiertz, B-1047. Tel. +32 2 284 21 11. Fax +32 2 284 69 33

Luxemburg
L-2929 Luxemburg. Tel. +352 43001. Fax +352 43 70 09

Els parlamentaris europeus disposen de línia directa de telèfon i de
fax tant al seu despatx a Brussel·les com al d’Estrasburg. Només cal saber
els últims quatre dígits del telèfon o del fax. Els prefixos són estàndard:

Estrasburg +33 3 88 17

Brussel·les +32 2 284

Als telèfons els quatre dígits variables comencen per «5», que cal
substituir per un «9» quan es tracta d’un fax. Per exemple, la Presidenta és
la senyora Nicole Fontaine. Les seves línies directes al Parlament Europeu
són: Telèfon 5562 Fax 9562

El Comitè Econòmic i Social (CES) i el Comitè 
de les Regions

Tècnicament aquests dos organismes són comitès del Consell, el qual
no pot prendre decisions sobre cap matèria de la seva competència sense
haver-ne rebut prèviament l’opinió. La seva eficàcia, no obstant, no es valora
gaire. Això no significa que no tinguin una funció en una determinada cam-
panya de pressió. Quan una mesura es converteix en una proposta de la
Comissió, necessàriament es produeix un debat posterior sobre les esmenes
al text. Un bon llenguatge pot contribuir eficaçment a canviar el curs dels
esdeveniments. Es poden introduir canvis en el llenguatge en diverses fases
del procés, també en els informes del CES o del Comitè de les Regions. Tots
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dos comitès, a més, compten amb experts ad hoc, que contribueixen a la
redacció d’aquests informes i representen, per tant, possibles punts de con-
tacte.

El CES és un comitè amb una llarga història; forma part del projecte
original de Monnet-Schuman per a la Comunitat. Per moltes de les raons que
avui dia promouen la pressió, es va considerar que seria necessari per a la
Comunitat consultar tant les forces econòmiques com les polítiques, i es va
formalitzar aquesta possibilitat de consulta a través de la creació del CES.
En la mesura en què ha crescut la influència de la UE sobre l’activitat econò-
mica, els agents econòmics han preferit el contacte directe amb altres institu-
cions. Els membres del CES són designats pels seus governs respectius per
un període de quatre anys.

Contacte

Rue Ravenstein 2, B-1040, Brussel·les. Tel. +32 2 546 90 11. Fax 5134893

El Comitè de les Regions és relativament nou, ja que es va establir al
Tractat de Maastricht. Aquí també són els governs dels Estats membres els
que designen els seus components, amb la restricció acordada que només
poden enviar representants electes locals o regionals. En el Comitè trobem,
doncs, noms coneguts, com el de Jordi Pujol, president de Catalunya. Amb
tot, cal dir que després de sis anys, el Comitè de les Regions encara ha de
demostrar el seu paper d’actor important. Probablement aquest paper depen-
drà en un futur de la relació amb els governs, amb les regions i amb les insti-
tucions de la UE.

Contacte

Rue Belliard 79, B-1040, Brussel·les. Tel. +32 2 282 22 11. Fax 282 2085
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2.3. El Consell

És axiomàtic que a la UE les decisions les prengui «El Consell». Cer-
tament, aquí és on es prenen les decisions. Però el Consell dista molt de ser
un cos unitari. La seva funció és «prendre decisions per via diplomàtica».
Aquest és l’òrgan en el qual els representants dels Estats membres presenten
formalment els seus punts de vista i els promouen, encara que hagin estat
presentats en fases anteriors d’una manera informal.

El poderós paper de les representacions permanents

Cada un dels Estats membres té com a mínim dues ambaixades a
Brussel·les (tres per als membres de l’OTAN). Una d’elles és la «clàssica»
ambaixada al Regne de Bèlgica i l’altra és la seva representació permanent
davant la UE. Si bé la representació està presidida per un ambaixador o
ambaixadora, normalment diplomàtic, resulta confús descriure-les com a
ambaixades. Són com una còpia en miniatura de la seva administració
nacional, amb funcionaris que compten amb el suport dels respectius minis-
teris. Això significa que normalment es poden conèixer els funcionaris, ja
sigui a partir del mateix àmbit ministerial o a través de les relacions que
manté l’Estat membre amb Brussel·les. La dimensió d’aquestes representa-
cions varia considerablement. La més gran té gairebé 100 funcionaris. Nor-
malment estan obertes a aquelles persones que vulguin establir contacte
amb el sistema. 

Els comitès d’experts i els grups de treball del Consell

Els funcionaris d’un Estat membre consultats per la Comissió en la
fase de redacció d’un esborrany formen l’anomenat comitè d’experts.
Aquest comitè, però, no té un estatut legal dins del procés. Un cop la Comis-
sió ha adoptat i promulgat un esborrany de proposta, aquest esborrany s’en-
via a un grup de treball del Consell. Es tracta d’una instància formal, presi-
dida per un funcionari del país que ostenta la Presidència (ell o ella tenen a
la seva dreta un col·lega que representa les opinions de l’Estat membre al
qual pertanyen). La funció del grup de treball és analitzar la proposta de la
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Comissió i fer els preparatius necessaris perquè sigui discutida en la següent
fase del procés al Consell: el COREPER.

En aquesta fase no hi ha límit de temps per a les deliberacions del
grup de treball, que poden ser molt llargues i amb reunions freqüents, de
manera que els funcionaris de l’Estat membre passen molt temps estudiant la
mesura. De vegades, es produeixen esmenes substancials. Teòricament
aquestes esmenes només s’adoptaran si ho accepta el representant de la
Comissió o si hi ha unanimitat dins del Consell. Però a la pràctica, les idees
circulen lliurement. Un bon exemple d’esmena en un grup de treball és la
directiva sobre les hores de treball setmanals, també coneguda com la Direc-
tiva de les 48 hores. El límit de les 48 hores laborables per setmana no figu-
rava en la proposta de la Comissió. El va introduir el govern francès, que va
aconseguir esmenar la proposta en un grup de treball. La proposta es va
mantenir al llarg de tot el procés.

La majoria d’Estats membres envien dos representants a cada grup
de treball, un de la representació permanent a Brussel·les i l’altre que proce-
deix de la capital de l’estat. Els grups de treball tenen fama de ser impene-
trables, però els finlandesos, conseqüents amb el seu caràcter obert, van
començar a donar a conèixer les dates de les reunions i els ordres del dia a
través de la pàgina web de la Presidència. És d’esperar que aquesta pràctica
es mantingui. Si no és així, es pot saber el que està passant si es tenen bones
relacions amb la capital d’un estat o bé amb la representació permanent.

El grup de treball buscarà el consens, però no té l’obligació de fer-
ho. Un cop considera que l’expedient ha avançat fins on era possible, aquest
expedient passarà a la següent instància del procés, el Comitè de Represen-
tants Permanents (COREPER). En un article del Financial Times es descri-
via els representants permanents com «els homes poderosos que realment
fan funcionar Brussel·les». Aquest Comitè està format per dues instàncies.
La COREPER 1, formada pels ambaixadors adjunts, s’ocupa de la majoria
d’assumptes econòmics, mentre que són els mateixos ambaixadors, reunits a
COREPER 2, els qui tracten els temes polítics i de seguretat. En tots dos
casos, el president és el representant del país que ostenta la Presidència de la
UE. Aquestes són les instàncies més impenetrables de totes. Es reuneixen
almenys un cop a la setmana, de manera que els representants es coneixen
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molt bé. Són experts en l’art diplomàtic de trobar punts d’acord. El vuitanta
per cent de totes les decisions de la UE es produeixen aquí, i només les més
controvertides políticament arriben als consells de ministres. Per preservar la
seva capacitat de negociació, els representants eviten comunicar-se amb ter-
ceres parts.

El Consell de Ministres

Aquest òrgan reuneix els ministres d’un àmbit particular. Així doncs,
no hi ha un Consell de Ministres, sinó una sèrie de «consells sectorials».
Durant l’any 1994 hi va haver 19 sessions de consells sectorials. La freqüèn-
cia dels consells varia. Els ministres d’Exteriors (Consell d’Afers Generals),
els ministres d’Agricultura i els ministres de Finances es reuneixen normal-
ment un cop al mes. Altres consells són menys freqüents. Els consells for-
mals, en els quals es prenen decisions, tenen lloc a Brussel·les o a Luxem-
burg, però els ministres d’alguns sectors també es reuneixen de manera
«informal» un cop durant la Presidència semestral, normalment en un lloc
privilegiat del país que ostenta la Presidència. Per als que segueixen de prop
el sistema per observar com es van desenvolupant les idees, les reunions
«informals» poden ser una font d’informació interessant. En aquestes reu-
nions, els ministres poden temptejar el terreny i aventurar idees en les seves
àrees respectives.
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Quadre 2.7

PES I NOMBRE DE VOTS DELS ESTATS MEMBRES

Població PIB Nombre de vots
Nombre

Estat membre
(milions) (índex) en el Consell

de membres
en el PE

Alemanya 82 109 10 99

França 59 106 10 87

Itàlia 57 103 10 87

Regne Unit 59 100 10 87

Espanya 39 77 8 64

Països Baixos 16 105 5 31

Bèlgica 10 112 5 25

Grècia 11 65 5 25

Portugal 10 69 5 25

Suècia 9 97 4 22

Àustria 8 110 4 21

Dinamarca 5 115 3 16

Finlàndia 5 94 3 16

Irlanda 4 104 3 15

Luxemburg 0,4 163 2 6

Total 374 100 87 626

Notes: Votacions al Consell: 62 = majoria qualificada; 26 = minoria de bloqueig. Votacions al Parlament: 314 = majo-
ria absoluta.
Font: Eurostat. Valor del PIB de 1997, expressat en SPA

La Presidència

La Presidència de les reunions del Consell va rotant entre els Estats
membres cada sis mesos. Aquesta rotació ha estat objecte de crítiques, pel
fet de considerar el període de sis mesos massa curt per ser eficaç. Ara s’in-
tenta incrementar la continuïtat, especialment en l’àmbit d’afers exteriors,
per mitjà d’una Troika en la qual l’actual Presidència actua conjuntament
amb la seva successora, el Secretariat del Consell, i la Comissió. Vegeu les
futures presidències al quadre 2.8.

Ostentar la Presidència significa presidir les reunions a tots els nivells,
fins i tot les reunions dels consols dels Estats membres a l’estranger. Això
comporta una càrrega administrativa considerable, especialment per als Estats
més petits. ¿Ofereix la Presidència un poder útil a canvi? La Presidència és la



que fixa l’ordre del dia durant sis mesos, i, per tant, les seves prioritats han de
ser estudiades. Tot i això, hi ha certes limitacions pel que fa a la seva capacitat
de fixar l’ordre del dia. La primera és que l’«elaboració de l’ordre del dia» no
és sinó un exercici que permet variar la velocitat a la qual circularan les mesu-
res a través del sistema. Tenint en compte el dret d’iniciativa que té la Comis-
sió, la Presidència només podrà tractar els temes que hi hagi «sobre la taula».
De totes maneres, no s’ha de menysprear el poder d’accelerar o de desaccele-
rar. La segona limitació procedeix de la convenció segons la qual la Presidèn-
cia no ha de perseguir els seus objectius nacionals d’una manera descarada.

La Presidència té el deure de fer que el Consell prengui decisions
sobre els diversos assumptes. Això determina algunes de les característiques
més destacades del procés de presa de decisions de la UE, com són les mara-
tons nocturnes i els rellotges aturats. També s’observa en l’ús de la «cadira
de penitència». El president d’una reunió, per aconseguir una majoria (quali-
ficada), convocarà un recés i coaccionarà tant com pugui el col·lega identifi-
cat com a més procliu a canviar d’opinió.

Exemple

Votació per establir el Règim comercial de la Banana, el desembre
de 1992

El President era John Gummer (Regne Unit). Necessitava 56 vots
dels 12 Estats membres per obtenir una majoria qualificada. Va decidir fer
seure el ministre dels Països Baixos a la «cadira de penitència». Tal com
explica Vrij Nederland: 

«Cap a les 4 de la matinada, amb la sala de la delegació neerlande-
sa plena de tasses de cafè mig buides i de burilles, van emplaçar per segona
vegada el ministre Bukman perquè anés a veure, ell sol, el president britànic
del Consell. El ministre neerlandès acabava de mantenir una exhaustiva
conversació telefònica amb el Primer Ministre Lubbers. En aquell moment
de soledat en què entre ell i el seu col·lega britànic no podia haver-hi ningú
més que Déu, va fer una cosa que va sorprendre els seus funcionaris, i a tot
el ministeri de La Haia... va votar a favor del règim proteccionista de la
banana.»
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La votació final va ser de 58 a 18. Els 5 vots dels Països Baixos van
ser absolutament decisius.

Quadre 2.8

LES PRESIDÈNCIES DE 1999 A 2002

Any Semestre Presidència en exercici Presidència anterior

1999 1r Alemanya Àustria

2n Finlàndia Alemanya

2000 1r Portugal Finlàndia

2n França Portugal

2001 1r Suècia França

2n Bèlgica Suècia

2002 1r Espanya Bèlgica

2n Dinamarca Espanya

Una altra restricció del poder de la Presidència procedeix de la con-
venció d’avançar en els assumptes. Molts països han votat contra els seus
propis interessos per obtenir un resultat. Tal com afirma un funcionari veterà
d’una representació permanent: «Cap país pot ostentar la Presidència més de
sis mesos a causa dels compromisos que ha d’assumir contra els seus propis
interessos». Un exemple clar va ser la segona votació sobre el règim comer-
cial de la banana, el febrer de 1993, per la qual es va decidir la seva aplicació
detallada. En aquell moment, la presidència l’ostentaven els danesos, que
s’havien mostrat en contra d’aquest règim restrictiu durant tota la llarga i
amarga discussió, i havien votat en contra el mes de desembre. No obstant
això, el febrer, diversos països havien canviat d’opinió, i, a l’hora de quadrar
els vots, Dinamarca es va adonar que si votava en contra, precisament amb
els seus tres vots es constituïa en una «minoria de bloqueig». Entenent que
no era aquest el paper que corresponia a la presidència, va votar a favor, i el
detall de les mesures va ser aprovat per 56 vots a favor i 20 en contra.

Un cop la mesura arriba al consell ministerial, les possibilitats d’in-
fluir en la decisió són reduïdes. Això no va impedir que els grups comercials
de pressió, enfrontats en la discussió sobre el règim de la banana, entressin
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en l’edifici del Consell, encara que no arribessin a la sala de reunions. D’al-
tra banda, els organitzadors de llargues i costoses campanyes es poden trobar
que si la proposta arriba fins al Consell de ministres, i encara continua sent
controvertida, experimenti un últim canvi o tingui lloc una negociació políti-
ca i, per tant, pot valer la pena insistir fins al final per tots els mitjans.

El Consell Europeu («la cimera»)

Una vegada al semestre, o cada cop més sovint, dues vegades, els
caps d’Estat o de Govern dels membres de la UE es reuneixen al país que
ostenta la presidència en una «cimera», coneguda més pròpiament com el
«Consell Europeu». Aquest fet no estava previst als Tractats, i el Consell
Europeu, formalment, no té poders legislatius. No obstant això, són molt
importants amb vista a l’establiment de l’agenda a mig i llarg termini, que
després les institucions s’encarregaran d’implantar. Un exemple n’és la deci-
sió, presa el 1999 a Berlín, sobre el finançament de la UE els següents set
anys, que fixava els límits dins els quals s’haurien de negociar els pressupos-
tos. Igualment, el 1993, a Copenhaguen, la cimera europea va fixar l’1 de
gener de 1995 com a data límit per acabar les negociacions amb els quatre
països aleshores candidats a entrar a la Unió. També van decidir crear una
sèrie d’agències de la UE, una decisió que va anar seguida d’un complex
regateig pel qual cada Estat membre n’acolliria almenys una. (Instigat pels
francesos, una part del regateig va consistir en què el Parlament Europeu
continuaria celebrant la seva sessió plenària mensual a Estrasburg, cosa que
va disgustar la majoria dels seus membres.)

Sovint, la premsa no valora suficientment la claredat amb què es
fixen les agendes als consells europeus. Val la pena llegir un dels informes
europeus especialitzats per tenir una idea del que passarà en el futur.

Les conferències intergovernamentals

D’una manera irregular, però sembla que cada vegada amb més fre-
qüència, els Estats membres decideixen passar a un altre tipus de negociació
i presa de decisions. Amb aquesta finalitat convoquen una conferència inter-



governamental l’objectiu de la qual és revisar els tractats, les normes que en
un futur regularan la manera de procedir a la UE. Les conferències intergo-
vernamentals s’assemblen més a les clàssiques negociacions internacionals
que a les discussions ordinàries al si de la UE. Aquestes conferències poden
ser importants per a les empreses en la mesura que determinen el context en
el qual es prendran les decisions.

Una de les conferències intergovernamentals més recents és la que es
va inaugurar a Torí el març de 1996 i que es va tancar a Amsterdam el maig
de 1998, en la qual es van introduir canvis substancials en els procediments
de la UE, però no suficients per facilitar l’adhesió dels nombrosos candidats.
Durant l’any 2000 es va desenvolupar l’última conferència intergovernamen-
tal que va culminar en el Tractat de Niça.

La cooperació intergovernamental. Política exterior 
i de seguretat comuna, justícia i afers d’interior: 
dos nous «pilars» de la política comunitària.

El 1991, a Maastricht, els Estats membres van establir els procedi-
ments polítics per a la cooperació en dues àrees de les quals fins aleshores la
UE havia quedat exclosa: Política Exterior i de Seguretat Comuna –«segon
pilar»–, i Justícia i Afers d’Interior –«tercer pilar»–. Els debats en aquestes
àrees no formaven part dels processos normals de presa de decisions de la
UE. La Comissió se’n manté al corrent i ha de garantir que les accions
empreses en els àmbits de política exterior i seguretat comuna o justícia i
afers d’interior siguin conseqüents amb altres actuacions i apartats dels Trac-
tats, però no té ni el dret ni el deure de prendre la iniciativa en aquests
àmbits, com tampoc té cap paper el Parlament Europeu. La cooperació con-
tinua sent un assumpte per negociar entre governs.

El 1998, el Tractat d’Amsterdam va introduir canvis importants en el
funcionament dels dos «pilars». La política exterior i de seguretat comuna
seria coordinada per un alt representant, que a més seria secretari general del
Consell. El 1999, Javier Solana va ser designat per a aquest càrrec. Una nova
unitat especial de planificació, dins de la Secretaria General, l’ajudaria en el
càrrec.
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L’àmbit polític que creix amb més rapidesa i el que probablement
ocasionarà més problemes als països que estan negociant convertir-se en
membres, és el de justícia i afers d’interior. S’ha comentat moltes vegades
que, de les «quatre llibertats» establertes al Tractat de Roma, la lliure circu-
lació de persones ha estat l’última a ser abordada i, de fet, encara no s’han
aconseguit els objectius. Els Estats membres no van aconseguir avançar en
aquest àmbit durant les negociacions de Maastricht del principi dels noranta.
Poc després, però, la majoria es va reunir a la ciutat de Schengen i es va
posar d’acord per desenvolupar una política que permetés la lliure circulació
entre ells, sense necessitat d’ensenyar el passaport. Aquest sistema, que
implica la cooperació entre les respectives policies, va ser ampliat fins a
incloure tots els Estats membres, tret del Regne Unit, Irlanda i, més enllà
dels límits de la UE, Islàndia i Noruega.

A Amsterdam, la major part dels procediments acordats sota el nom
de Shengen, van ser transferits al «primer pilar», i això implicava que des-
prés d’un període transitori de cinc anys, passarien a formar part del sistema
comunitari que s’utilitza normalment per a l’elaboració de polítiques i per a
la presa de decisions.

Altres temes molt importants van ser també inclosos al «tercer pilar»
per ser negociats entre els governs. En termes generals, es tracta de propos-
tes per lluitar contra el crim internacional.

2.4. Altres institucions i agències

De la resta d’institucions, el Tribunal de Justícia (TJ) de les Comu-
nitats Europees, amb seu a Luxemburg, és la més important. La seva actua-
ció té repercussions importants en les empreses.

Per exemple, una empresa pot apel·lar contra les decisions o multes
resultants de l’aplicació de la política de defensa de la competència. En
aquest cas, s’ha de dirigir al Tribunal de Primera Instància. L’afer tardarà
entre un any i mig i dos a resoldre’s, i provocarà els costos corresponents.

El ple del TJ pot emetre sentències sobre la interpretació dels Trac-
tats que són directament aplicables a tots els Estats membres i que poden
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afectar perfectament les empreses. Entre els exemples d’aquestes sentències
hi ha els següents: tota una sèrie de sentències que fan efectiva la insistència
dels tractats en la igualtat de salaris i d’oportunitats per a homes i dones
(Defrenne 1975 i següents); l’establiment del principi de tracte nacional, que
és la base del Mercat Únic (Cassis de Dijon 1979); el requeriment fet als
fons de pensions per aplicar la mateixa edat de jubilació a homes i dones
(Barber contra Guardian Royal Exchange 1989).

El Tribunal de Comptes és cada vegada més important. S’ocupa,
entre altres tasques, d’assegurar que els fons de la UE es desemborsin
correctament i de detectar el frau o el malbaratament. Tal com passa en
altres institucions, el problema és que el pagament amb fons de la UE està
en mans dels Estats membres, així com la capacitat per fer complir les penes
infligides.

Al lloc web Europa –a l’apartat «agències i altres organismes»– hi ha
disponible una relació completa de les agències de la UE, amb la informació
necessària per posar-s’hi en contacte. Algunes són directament importants
per a les empreses –l’Agència de Patents, en general, i l’Agència Europea
per a l’Avaluació de Medicaments, per a la indústria farmacèutica. Altres són
més importants per la informació que poden oferir, ja que poden afectar
actuacions posteriors, sobretot en el cas de l’Agència Europea del Medi
Ambient.



49■COM TRACTAR AMB BRUSSEL·LES. EL LOBBY A LA UNIÓ EUROPEA

III. El funcionament del Mercat Interior

El programa del Mercat Interior de 1987-92 havia de completar el
treball iniciat amb el Tractat de Roma creant una Europa sense fronteres i
garantint la lliure circulació de mercaderies, serveis, persones i capitals.
Aquest programa va ser un èxit en el sentit que es van aplicar gairebé totes
les mesures incloses i que, en molts àmbits, es van ampliar considerablement
les quatre llibertats. No obstant això, alguns àmbits es van considerar massa
conflictius per intentar ni tan sols aplicar la liberalització, mentre que en
d’altres, la implantació de les mesures i el grau de compliment han estat des-
iguals. Comencem per les bones notícies, és a dir, pels àmbits en els quals el
Mercat Interior ha permès millorar la situació de les empreses.

La lliure circulació de mercaderies

Des d’un punt de vista físic, aquest objectiu s’ha aconseguit de so-
bres. Els camions ja no han de parar-se a cada una de les fronteres dins de la
UE i, per tant, un viatge de Barcelona a Milà ja no ha de ser forçosament
més llarg que un viatge d’una distància similar als EUA. (Una de les justifi-
cacions de tot el programa era que abans del Mercat Interior els viatges so-
lien durar quatre vegades més.)

També han desaparegut moltes altres restriccions a la lliure circula-
ció de mercaderies. En alguns sectors, especialment en el dels turismes, els
contingents nacionals es van transformar en contingent europeu provisional,
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el qual, al seu torn, ha desaparegut l’any 2000, en donar via lliure a la
importació de cotxes japonesos i coreans. Gràcies en part al programa del
Mercat Interior i en part a una sèrie de decisions del TJ, també han desapa-
regut les restriccions basades en els requeriments de composició, fórmules i
etiquetatge. En la majoria d’àmbits, el Mercat Interior ha harmonitzat la
normativa tècnica.

Hi ha unes quantes excepcions. ¿Han intentat viatjar per Europa amb
aparells elèctrics que en un moment o altre han hagut de connectar? Un pro-
blema més seriós és el dels impostos indirectes. El Mercat Únic no tan sols
havia de garantir la lliure circulació de mercaderies, sinó que havia de reduir
la quantitat i la complexitat dels tràmits administratius associats a aquesta
circulació. Les propostes de Lord Cockfield incloïen la disminució de dife-
rències entre els impostos indirectes per evitar distorsions. No obstant això,
els Estats membres es mostraven recelosos en relació amb el seu poder
impositiu i, consegüentment, l’IVA no va ser objecte d’harmonització. El
resultat ha estat un sistema «provisional» de comptabilitat de l’IVA, que ha
incrementat considerablement la càrrega administrativa de les empreses que
operen en més d’un país.

Lliure prestació de serveis

El programa del Mercat Interior va contribuir a l’obertura d’una gran
àrea d’activitat (15% del producte interior brut de la UE) en la competència
transfronterera: es tracta de les adquisicions públiques. Actualment, qualsevol
contracte d’obres per un valor superior a 5 milions d’euros ha de ser publicat
al Diari Oficial de les Comunitats Europees, i està obert a les ofertes que es
puguin fer des de qualsevol lloc de la UE. El límit es redueix a 0,4 milions
d’euros per als contractes d’aprovisionament. Amb tot, alguns contractistes es
queixen que els tràmits per presentar ofertes són tan llargs i complexos que
els desanimen a prendre la iniciativa. D’altres, en canvi, gràcies a això han
pogut presentar ofertes per obtenir contractes en el seu propi país, l’existència
dels quals, altrament, no haurien conegut mai. Si d’una banda, si més no en
teoria, els contractes públics d’obra i d’aprovisionament són oberts, les com-
pres de material de defensa –una altra gran àrea per als contractistes– conti-
nuen sent un tema d’àmbit estrictament nacional.
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Hi ha altres àrees del sector serveis en les quals el Mercat Interior ha
anat penetrant progressivament:

Telecomunicacions. Un requisit fonamental per a qualsevol empresa
moderna és disposar d’un sistema de telecomunicacions d’alt nivell. Com
passa amb qualsevol altre mitjà de producció, el de telecomunicacions es
valorarà tant per la qualitat com pel cost. La liberalització de la xarxa telefò-
nica fixa es va aconseguir el 1998, i això va donar lloc a una ràpida i impor-
tant reducció del cost de les trucades a llarga distància. La majoria dels
Estats membres també han privatitzat els seus monopolis anteriors, fet que
ha desencadenat una onada de fusions i adquisicions.

Transport aeri. La «Directiva de la lliure circulació aèria» va entrar
en vigor el 1997. Els resultats són patents en l’aparició de diferents opera-
dors turístics de baix cost (Virgin Express i d’altres). La Comissió Europea
està utilitzant la legislació sobre defensa de la competència per combatre i
limitar les subvencions a les línies aèries estatals ineficaces. Malgrat tot, el
cost dels viatges d’avió encara és més elevat a Europa que als Estats Units.

Energia. Un subministrament d’energia econòmic i segur pot ser, per
a algunes empreses, el factor de producció més important. El subministra-
ment d’electricitat es va liberalitzar per mitjà d’una directiva de 1997, i el de
gas, el 1998. A pesar que els monopolis continuen operant en alguns Estats
membres, sobretot a França, s’ha avançat ràpidament cap a la privatització i
les fusions transfrontereres.

Serveis financers. Encara hi ha barreres que impedeixen la lliure
prestació de serveis financers, sobretot les assegurances de vida i les pen-
sions.

Aquesta breu revisió hauria de mostrar dos problemes diferents del
Mercat Interior. Els ja mencionats són de tipus estructural. Les empreses no
poden fer res tret de pressionar perquè es dugui a terme una liberalització
efectiva. Els altres problemes sorgeixen en àmbits que ja han estat liberalit-
zats, però en els quals, per algun motiu, el sistema no funciona. En aquest
cas, les empreses podran comptar amb el suport de la DG del Mercat Interior
per solucionar els seus problemes.
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Les queixes es poden dirigir a la Direcció de la Unitat B2. Cap de la
Unitat: Luís González Vaqué.

3.1. Programes de la UE d’ajuda a les empreses

La UE disposa d’una sèrie de programes destinats a ajudar les empre-
ses, tant de dins com de fora del seu àmbit.

Programes Interns

Xarxes transeuropees

Aquests programes són producte d’una idea imaginativa de Jacques
Delors, aleshores President de la Comissió, per millorar la infrastructura
d’Europa a mitjà i a llarg termini, la qual cosa hauria d’impulsar l’economia
i crear llocs de treball a curt i a mitjà termini. La creació d’una infrastructura
moderna a Europa comporta dos reptes. El primer és que, igual que totes les
economies modernes, es necessita una gran inversió en les noves xarxes, en
cables i en conductes per transportar informació. El segon sorgeix de la
mateixa història de la UE i afecta les infraestructures tradicionals –carreteres
i ferrocarril–. La història ens ensenya que, per exemple, les comunicacions a
França van ser dissenyades per viatjar des de París a les diferents capitals de
província i no com a part d’un sistema econòmic per viatjar per Europa.
Igualment, a Espanya les comunicacions van des de Madrid cap als diferents
punts de la costa, i fins ara s’ha donat poca importància a la connexió de
Portugal amb la resta d’Europa. Amb l’objectiu d’aconseguir els nous i
antics reptes, la Comissió va proposar una sèrie del que es va donar a conèi-
xer com a «Xarxes Transeuropees» (XT). Aquestes xarxes no es limitaven
als actuals Estats membres, sinó que s’estenien a través dels països candidats
de l’est i del centre d’Europa. El projecte existeix, però com que els Estats
no van acceptar-ne la segona meitat –l’emissió d’uns «Eurobons» per finan-
çar les xarxes– s’avança lentament. Malgrat tot, hi ha oportunitats per a les
empreses, tant per al sector de la construcció com per al dels serveis finan-
cers, ja que es contempla la possibilitat que les XT avancin per la via de les
iniciatives financeres público-privades.
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Fons regionals

En una sèrie de consells europeus celebrats durant el període 1988-92
es va produir un gran canvi estratègic en el finançament de la UE. El resultat
va ser que finalment la UE va assumir una reforma substancial de la política
agrària comuna. El procés es va reprendre a la cimera de Berlín, el març de
1999, en el marc de l’Agenda 2000. Paral·lelament es va acordar augmentar
la proporció assignada als fons regionals i es va modificar el sistema de con-
cessió. El principi és el mateix, és a dir, l’ajuda ha de ser per a les regions i
no per a les nacions, i s’ha de pagar les regions amb un producte interior brut
per càpita inferior al 75% de la mitjana de la UE. S’atorgaran fons més gene-
rosos a aquelles regions que tinguin prioritat, sigui perquè són especialment
pobres, perquè presenten un elevat índex d’atur o per problemes estructurals.
Sovint dues d’aquestes circumstàncies, o totes elles, es produeixen simultà-
niament.

Els fons regionals es concedeixen normalment a projectes aprovats i
en règim de cofinançament, i són administrats per l’Estat membre correspo-
nent, que aporta la meitat del finançament del projecte. Aquests fons són inte-
ressants per a les empreses en dos sentits: primer, els projectes aprovats nor-
malment es duen a terme en les àrees de desenvolupament infrastructural i en
la millora mediambiental, les quals generen contractes de construcció impor-
tants. En segon lloc hi ha el fet que, en les regions en vies de desenvolupa-
ment, els governs poden oferir ajuts a la inversió i ells, al seu torn, poden
rebre ajuda dels fons de la UE. En la resta de casos, els ajuts estatals a la
indústria estan estretament controlats per la Direcció de la Competència.

Els contractes d’obra en el marc de la política regional són concedits
per les regions dels Estats membres d’acord amb el procediment normal de
contractes públics. El primer contracte per rebre una ajuda a la inversió es
produeix igualment per mitjà de la regió corresponent.

Investigació i tecnologia

La UE promou la investigació i la tecnologia a través d’una sèrie de
programes marc. El cinquè programa marc abasta des del 1998 fins al 2002,
i compta amb un pressupost de 13 bilions d’euros per a aquest període de



quatre anys. La despesa total es reparteix entre 19 àrees de projecte, cada
una amb el seu pressupost corresponent.

El principi general de distribució de fons és que aquests fons han
d’estimular la cooperació europea. Per tant, normalment serà necessari que
les empreses o institucions de dos o més Estats facin ofertes conjuntes. En
alguns programes s’exigirà, a més, que el projecte sotmès contempli la co-
operació en la investigació entre la indústria i les universitats.

A l’oficina de la UE de Luxemburg es pot obtenir un fullet en el qual
es resumeixen els 19 programes i s’ofereixen els punts de contacte correspo-
nents.

Programes per a les petites i mitjanes empreses - PIME

Tal com hem explicat al capítol primer, la UE té l’objectiu de pro-
moure la prosperitat de les PIME, considerades com la millor esperança per
tornar a generar ocupació. A més de beneficiar-se dels dos tipus de fons ja
mencionats, hi ha diferents programes dissenyats especialment per ajudar les
PIME, per exemple:

BRE. Configura les bases de dades per ajudar les empreses a establir
contactes a l’estranger.

BC-Net. Base de dades primordial per a empreses que busquen socis
amb qualsevol objectiu de tipus financer, tècnic o comercial; gestionada per
l’administració de la CE a Brussel·les.

Europartenariat. Té l’objectiu de «promoure les regions més des-
afavorides de la Comunitat».

Interprise. Fomenta l’associació entre les indústries i els serveis
d’Europa.

Subcontractar per millorar la competitivitat de les PIME.Amb l’ob-
jectiu de «crear un ambient favorable a la subcontractació en el Mercat Únic».

Els programes per a les PIME es gestionen des de la Direcció General
d’Empresa. Es recomana que es dirigeixin al Centre d’Informació Europea més
pròxim per obtenir la informació necessària (vegeu l’annex de punts d’infor-
mació).
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Programes externs

Programes per a països associats: Phare, Tacis i programes
mediterranis

Actualment, gairebé tots els països veïns de la UE estan connectats per
mitjà d’acords d’associació. En tots els casos, aquests acords van acompa-
nyats d’un programa d’inversió. Els programes s’apliquen a tres amplis grups
de països.

Phare i programes associats de l’«Agenda 2000». Dissenyats per a
ajudar tretze països de l’Europa central i oriental. Es tracta dels deu que estan
negociant per entrar a la UE, més Albània, l’antiga República Iugoslava de
Macedònia i Bòsnia i Hercegovina. L’import anual de Phare és d’1,5 bilions
d’euros, i una quantitat similar es destinarà a l’agricultura –SAPARD– i als
fons estructurals. La despesa es concentra en la construcció institucional i en
el suport a les inversions que han de contribuir a «acostar la indústria i les
infrastructures més importants a escala comunitària». Les àrees prioritàries
són: millora del medi ambient, transport, plantes industrials i nivell de quali-
tat dels productes i de les condicions de treball. Els fons s’assignen «segons
les necessitats de cada país candidat». No obstant això, fins ara s’han conce-
dit considerables sumes de diners a empreses de la UE, ja sigui directament,
per feines fetes (per exemple, programes de neteja nuclear) o per assessora-
ment en projectes i programes de formació. La idea és que els diners s’hau-
rien de gastar més aviat per beneficiar directament l’economia dels països
que han sol·licitat el projecte. Per a més informació sobre els programes i les
connexions directes a les llistes de licitacions de Phare, es pot consultar la
web <europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare>. Per ser inclòs a la llista
de possibles consultors/contractistes, ja sigui de Phare o de TACIS, s’ha
d’omplir un qüestionari en forma de disquet disponible a:

Registre Central de Consultors de Phare i Tacis, SDK, rue St. Georges 32, 
B-1030 Brussel·les. Telèfon: +32 2 644 09 51, Fax: 644 15 99
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Tacis. És similar a Phare, però pensat específicament per als països
que formaven part de l’antiga Unió Soviètica. Les bases són una mica dife-
rents, en el sentit que aquests països encara no han presentat la seva candida-
tura per ser membres de la UE. Aquí també hi ha possibilitat de negoci per a
les empreses, ja sigui directament en àrees com projectes d’infrastructura i
neteja nuclear, o en consultoria i formació empresarials.

Tant Phare com Tacis es gestionen des d’unitats especials de la
Direcció General de Relacions Exteriors.

Programes mediterranis. L’interès de la UE pels seus veïns del sud
s’ha desenvolupat paral·lelament a l’atenció als de l’est. En aquest cas tam-
poc s’espera que els països de l’altra banda del Mediterrani entrin a la UE.
No obstant això, es considera important incrementar-ne la prosperitat i man-
tenir-ne l’estabilitat per mitjà d’un programa d’inversió. El 1995 es va acor-
dar que la despesa destinada al Mediterrani fos equivalent a la de l’ajuda a
l’Europa central i oriental.

Ajut al desenvolupament. A més dels programes dissenyats per aju-
dar els països veïns, la UE disposa d’un pressupost per a l’ajuda al desenvo-
lupament dels països més pobres i més llunyans. L’ajut es concentra en
aquells països firmants de la Convenció de Lomé i s’atorga sobre la base
d’un projecte. Aquí també hi ha dues possibilitats de negoci: la primera, la
contractació directa per a projectes com la construcció d’embassaments i
carreteres, i la segona, serveis d’assessorament per a la supervisió d’un pro-
jecte concedit.

Tant l’ajuda al Mediterrani com l’ajut al desenvolupament es gestio-
nen des de la Direcció General per al Desenvolupament.

Fons alternatius de finançament

Per ajudar al finançament d’aquests programes hi ha dos bancs euro-
peus. Des del punt de vista de les empreses, es bo saber que si es presenta el
projecte en el marc d’un conveni o dins d’un consorci, es poden obtenir unes
condicions de finançament millors que les del mercat.

El Banc Europeu d’Inversions. És un braç ben consolidat de la UE,
creat a Luxemburg per mitjà de l’originari Tractat de Roma de 1957. Es trac-
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ta d’una entitat sense ànim de lucre que pretén mantenir la seva reputació
com a creditor de nivell AAA i, per tant, poder deixar diners en termes favo-
rables als seus prestataris. Dóna suport al finançament dels projectes d’ajut
regional a la UE i també dels projectes d’ajut al grup de països de Lomé. El
BEI ofereix programes especials per a les PIME.

Contacte

100, Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg. Tel.: +352 43791.
Fax: +352 437704

El Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament. Va
ser creat a Londres el 1990 amb l’objectiu d’ajudar al finançament de pro-
jectes en països de l’est i del centre d’Europa, especialment aquells que
fomenten la consolidació i la preservació de la democràcia a la regió.

Contacte

1, Exchange Square, Londres EC2A2EH. Telèfon: +44 171 338 6000

3.2. Com aconseguir el que es vol i evitar 
el que no es vol

Les decisions de la UE afecten tots els que fan negocis a Europa.
Com ja hem vist, la intenció dels fundadors era crear un sistema favorable
als negocis i a la seva prosperitat. No obstant això, alguns aspectes del siste-
ma actual tendeixen a un excés de regulació i a afegir costos a les empreses.
¿Com es pot assegurar que els beneficis seran superiors als costos?

Si la primera condició és conèixer un aspecte específic de les políti-
ques o programes de la UE, es pot consultar una de les fonts d’informació,
impresa o electrònica, registrades a les pàgines 60, 61 i 62 i a l’annex de
punts d’informació. Es tracta, en general, de fonts extenses. Per trobar exac-
tament el que un vol, la millor manera és recórrer al «Centre d’Informació
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Europea» més proper. Són, en general, eficients i útils. Normalment estan
gestionades per les cambres de comerç o organitzacions similars, i cobren
una modesta quantitat pel servei d’informació i de documentació.

Per a la majoria d’empreses, «Europa» significa l’existència d’un
mercat sense fronteres de 370 milions de consumidors potencials. S’han de
valorar tant les oportunitats com les amenaces competitives que això com-
porta. Es preveu que aquest mercat creixerà a un ritme constant durant els
primers anys del nou segle. Sigui quin sigui el ritme de les negociacions que
han de permetre l’entrada dels països de l’Europa central i oriental com a
membres de ple dret de la UE, els «Acords europeus» pels quals ja estan
vinculats impliquen que des del 1998 els seus productes industrials poden
accedir lliurement a la UE, i l’any 2000 hi haurà lliure comerç de productes
manufacturats en totes dues direccions. Com que les empreses de l’Europa
oriental ofereixen costos de producció inferiors, una mà d’obra qualificada i
unes economies de creixement més ràpid que les dels actuals membres de la
UE, les oportunitats d’inversió seran considerablement importants per a
aquells empresaris que sàpiguen com explotar-les i com millorar la compe-
tència en el cas de les empreses menys preparades.

Moltes empreses, però, es veuran afectades més directament per cer-
tes decisions, ja siguin reglaments o programes de despesa. ¿Quines possibi-
litats hi ha de conèixer a temps el que s’està planejant per, si fa al cas, pren-
dre mesures amb la finalitat de reduir al mínim les conseqüències negatives
o augmentar al màxim les positives?

Un bon sistema de seguiment és un requisit imprescindible per garan-
tir que la informació sigui exacta i arribi puntualment. A les pàgs. 60, 61 i 62
i a l’annex de punts d’informació oferim diverses fonts d’informació, tot i
que, desgraciadament, es triga molt a seguir de prop els esdeveniments per
obtenir la informació detallada que pot afectar una empresa concreta.

També es pot recórrer a un o diversos intermediaris. El més normal,
tant per a la recollida d’informació com per a la representació, serà l’asso-
ciació professional corresponent, tal com s’ha comentat a la pàg. 17. En
molts sectors, la federació europea té un paper important, no tan sols pel que
fa a la informació i representació, sinó també en la feina d’acordar i fixar la



59■COM TRACTAR AMB BRUSSEL·LES. EL LOBBY A LA UNIÓ EUROPEA

normativa tècnica europea corresponent al sector. Si, com acostuma a passar,
s’elimina el contacte de la seva empresa amb el sistema, val la pena assegu-
rar-se, a través de l’associació professional corresponent, que els intermedia-
ris continuïn treballant a Europa i que mantinguin una comunicació fluïda en
tots dos sentits.

D’altres intermediaris que treballen amb les institucions de la UE són
els consultors i els advocats. Com ja s’ha dit, no cal un advocat per presentar
una reclamació a la Comissió. No obstant això, si la reclamació pertany a
l’àrea del comerç deslleial (antidumping) o al comportament il·legal d’un
competidor, és gairebé segur que farà falta un advocat especialitzat per pre-
sentar el cas. Tant per ajudar a sufragar els costos com per augmentar les
possibilitats de guanyar el cas, és aconsellable buscar una aliança europea,
cosa que ens tornarà a conduir a l’associació professional o a alguns
col·legues més directament interessats en la qüestió.

Campanyes

Com en qualsevol sistema polític, a la UE hi ha grups que fan cam-
panya per canviar les coses. Alguns d’ells sorgeixen de l’aliança entre
empreses, d’altres són grups centrats en un tema concret. Segons la campa-
nya i els mètodes utilitzats, aquests grups poden arribar a ser molt visibles i
tenir una presència en els mitjans d’informació, o poden exercir pressió
directament sobre algunes parts del sistema. Potser arribarà un moment en
què la seva empresa decideixi entrar en campanya per una qüestió important.
Aquestes campanyes no són exclusives de les grans empreses. Així, per
exemple, les empreses fabricants d’ordinadors personals, la majoria empre-
ses d’electrònica molt petites, van crear la seva pròpia federació europea i
van fer una campanya eficaç per a l’estandarització en informàtica que els
va proporcionar l’oportunitat de prosperar.

Si s’entra en campanya, probablement també s’entrarà en relació amb
els consultors polítics. Aquests agents poden tenir un paper molt rellevant. El
seu treball consisteix a entendre els processos de la UE i mantenir els con-
tactes amb el sistema. Molts d’ells estan especialitzats en determinades



àrees. Poden representar fonts d’informació i d’assessorament valuoses en
relació amb l’estratègia a adoptar.

Els límits de la pressió

Les campanyes que impliquen les institucions del govern (incloses
les de la UE) sovint són conegudes amb el terme de «lobbying» (fer pressió).
Molts creuen que últimament hi ha hagut un augment considerable d’aquesta
activitat i d’altres creuen que ha de ser controlada. Regularment es produei-
xen atacs, comprensibles, per part dels «lobbyists» no comercials a la legiti-
mitat del «lobbying» comercial. Les empreses no han de tenir por d’expres-
sar el seu punt de vista sempre que sigui necessari. És important, per
exemple, fer campanya per la reducció i simplificació de regulacions, tant en
l’interior de la UE com en el propi país.

El 1997, el Parlament Europeu va introduir un sistema per mitjà del
qual aquells que vulguin visitar el Parlament amb freqüència i necessitin un
passi anual, s’han d’enregistrar a l’oficina dels Quaestors i han de compro-
metre’s a acatar un codi de conducta. La Comissió encara no ha presentat
propostes formals per controlar l’activitat dels «lobbyists».

3.3. Informació sobre la UE: actualització 
i posada al dia

Com a diari, el Financial Times és reconegut, fins i tot pels lectors no
anglesos, com la font d’informació més completa. Com a setmanari, la sec-
ció europea de The Economist és interessant per observar les tendències,
però ofereix una informació més selectiva. Així mateix, l’oficina de la
Comissió Europea publica setmanalment a cada Estat membre un butlletí
que s’envia gratuïtament als qui ho sol·liciten.

Com que els canvis produïts en la UE repercuteixen considerable-
ment en una determinada empresa, és convenient disposar d’uns serveis
d’informació especialitzada i detallada. Aquests serveis seran retribuïts. Els
dos principals serveis d’informació que publiquen butlletins són l’«Agence
Europe», de periodicitat diària, i l’«European Report», que apareix dues
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vegades a la setmana. Una sèrie de publicacions especialitzades i sectorials
completen l’oferta.

Agence Europe: 10, Boulevard St Lazare, Bte 13, B-1210, Brussel·les. 
Tel.: +32 2 219 02 56. Fax: +32 2 217 65 97

EIS (editors de l’«European Report»): 66 avenue Adolphe Lacomblé, B-
1040, Brussel·les. Tel.: + 32 2 737 77 00. Fax: +32 2 732 67 57

Molts dels serveis mencionats també subministren informació per via
electrònica.

El lloc web de la UE, http://europa.eu.int/, està molt bé. Ofereix una
informació completa sobre totes les institucions, que s’actualitza diàriament,
sobre rodes de premsa, i un servei de recerca d’informació.

La UE també disposa de 46 bases de dades i de 5 serveis en CD-
ROM a disposició del públic. Tots ells figuren a l’European Union database
directory, disponible a les oficines de la Comissió.

A Brussel·les, la Comissió ha creat el «Visit Point Europe», al 102,
rue de la Loi, on es poden consultar els seus múltiples serveis.

Informació sobre contactes amb funcionaris 
i parlamentaris

La Comissió publica una Guide des Services i una llista completa
dels números de telèfon. El Parlament Europeu publica una llista de mem-
bres. Per a aquells que necessitin posar-se en contacte amb les institucions,
és recomanable invertir (sense arruïnar-se) en la compra d’un dels compen-
dis comercials.

La Guide to European Public Affairs (Landmarks, Brussel·les), és
probablement la més completa. Es publica el mes de desembre de cada any.
A més de la llista completa de parlamentaris, funcionaris de la Comissió
(des de DG fins a caps d’unitat), funcionaris de les Representacions Perma-



nents i del Secretariat del Consell, inclou també informació important, com
restaurants i hotels a Brussel·les, així com mapes de l’àrea de la UE. Aquesta
informació és essencial sobretot després que la Comissió es dispersés per
culpa de l’asbest de l’edifici Berlaymont.

Vacher’s European Companion (Vacher’s Publications, Berkhampsted),
conté informació similar, que s’actualitza trimestralment.

Grups de pressió amb seu a Brussel·les

Figuren a la Guide to European Public Affairs, que també inclou un
glossari molt útil dels acrònims corresponents en anglès i francès.
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IV. La política de la competència(*)

Una inspecció per sorpresa podria caure com gerro d’aigua freda.
Una visita dels representants de la Direcció General de la Competència de la
Comissió Europea pot arribar a ser molt desagradable per civilitzada que
sigui. Si troben proves incriminatòries, l’empresa podria estar obligada a
pagar unes multes considerables.

És possible que aquesta sigui la manifestació més espectacular de la
política de la competència de la UE, que exerceix la seva actuació no tan sols
dins de la Unió sinó també fora d’ella.

En aquesta àrea, la Comissió té atribucions tant per iniciar un procés
com per actuar, encara que les seves decisions estiguin subjectes a possibles
recursos davant del TJ. De vegades, l’abast exacte dels poders de la Comis-
sió és confús, ja que comparteix la competència amb els Estats membres, els
quals presenten règims molt diferents sobre la competència i les fusions
(vegeu quadre 4.1).

La legislació sobre competència, igual que altres normes legals de la
UE, té conseqüències directes, de manera que les parts afectades poden
emprendre accions davant els tribunals dels països respectius. Això té avan-
tatges i inconvenients a l’hora de presentar una demanda directament a la
Comissió. Malgrat tot, hi ha hagut una certa pressió per iniciar actuacions en
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(*) L’autor agraeix la col·laboració de Sonia Cortés, del Bufete Mullerat, i de Thomas Mueller, de Wilmer, Cutter and
Pickering.
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Quadre 4.1

POLÍTICA DE COMPETÈNCIA DE LA UE

Base del Tractat

–Art. 81 (cartels/compartimentació del mercat /acords)

–Art. 82 (abús de la posició dominant)

Competència

Compartida entre la UE i els Estats membres

La Comissió té el dret i el deure d’actuar directament i prendre decisions (incloent les inspeccions)

Comissari: Mario Monti (I)

Director General de Competència: Alexander Schaub (D)

Àrees d’actuació/interès

Control del grau de compliment (Llibre Blanc)

Fusions

Telecomunicacions, mitjans de difusió audiovisual

Tecnologies de la informació

Acords de distribució restrictius

Altres DG implicades

Indústria, Transport (ajuts estatals, línies aèries), Investigació i Tecnologia, Telecomunicacions,

Mercat Interior, Energia

aquest sentit, des que el Tribunal de Justícia va dictar la sentència «Automec
II» (Cas T-24/90, (1992) ECR II-2223). La Comissió afirma que «se centrarà
en les notificacions, queixes i en les seves pròpies demandes... que revestei-
xin una importància especial per a la Comunitat... com a norma, les reclama-
cions han de ser assumides pels tribunals o per les autoritats nacionals».

Tres són les àrees més importants en les quals les empreses han d’es-
tar al corrent de la política de la competència de la UE, i on es poden produir
sancions per abusos:

• Cartels, pràctiques concertades i abús de la posició dominant en el
mercat.

• Fusions i empreses conjuntes (joint ventures).

• Ajuts estatals.
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4.1. Cartels, pràctiques concertades i abús de
la posició dominant en el mercat

Els poders de la Comissió en aquesta àrea procedeixen dels articles
81 i 82 del Tractat, després de ser revisats a Amsterdam.

Les pràctiques comercials que han motivat la intervenció de la
Comissió, d’acord amb els articles 81 i 82, són les següents:

• acords entre empreses per fixar preus o compartir mercats;

• acords de distribució o de venda exclusiva;

• intents per part de certs fabricants d’impedir als distribuïdors la
venda transfronterera (importacions paral·leles); i

• l’abús de posició de domini per part d’empreses dominants. Per
exemple, negar-se al subministrament, preus discriminatoris, tarifes diferen-
cials o abusives.

Article 81 (abreujat)

1. Són incompatibles amb el mercat comú i prohibits tots els acords
entre empreses, decisions d’associacions d’empreses i pràctiques concerta-
des que puguin afectar el comerç entre Estats membres i que tinguin per
objecte o per efecte d’impedir, restringir o falsejar el joc de la competència
a l’interior del mercat comú, i en particular els que consisteixen a:

a) fixar d’una manera directa o indirecta els preus de compra o de
venda o altres condicions de transacció;

b) limitar o controlar la producció, el mercat, el desenvolupament
tècnic o les inversions;

c) repartir els mercats o les fonts d’aprovisionament;

d) aplicar, a tercers contractants, condicions desiguals a prestacions
equivalents tot ocasionant-los d’aquesta manera un desavantatge competi-
tiu;
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e) subordinar la conclusió de contractes a l’acceptació, per les altres
parts, de prestacions suplementàries que per llur natura, o segons els usos
comercials, no tinguin cap vincle amb l’objecte d’aquests contractes.

3. Tanmateix, les disposicions de l’apartat 1 poden ser declarades
inaplicables a:

• tot acord o categoria d’acords entre empreses;

• tota decisió o categoria de decisions d’associacions d’empreses, i

• tota pràctica concertada o categoria de pràctiques concertades

que contribueixin a millorar la producció o la distribució dels productes o a
promoure el progrés tècnic o econòmic, tot reservant als usuaris una part
equitativa del profit que en resulti.

Article 82

És incompatible amb el mercat comú i queda prohibit, en la mesura
que pugui afectar el comerç entre Estats membres, l’explotació abusiva, per
part d’una o més empreses, d’una posició dominant en el mercat comú o en
una part substancial d’aquest.

Aquestes pràctiques abusives poden consistir, en particular, a:

a) imposar de manera directa o indirecta preus de compra o de ven-
da o altres condicions de transacció no equitatives;

b) limitar la producció, el mercat o el desenvolupament tècnic en
perjudici dels consumidors;

c) aplicar, a tercers contractants, condicions desiguals a prestacions
equivalents tot ocasionant-los d’aquesta manera un desavantatge en la com-
petència;

d) subordinar la conclusió de contractes o l’acceptació, per les altres
parts, de prestacions suplementàries que per llur natura, o segons els usos
comercials, no tenen cap vincle amb l’objecte d’aquests contractes.
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Els poders de la Comissió

Investigació

En el marc del Reglament 17/62, la Comissió té amplis poders, que
van des de l’«obtenció d’informació» a través d’«enquestes» fins a la «inves-
tigació». En aquest últim cas: «Les inspeccions no són inusuals. Els funciona-
ris de la Comissió estan autoritzats a examinar els llibres i altres registres de
l’empresa, fer còpies, demanar explicacions orals sobre la marxa, entrar a les
instal·lacions o als terrenys de l’empresa o inspeccionar els mitjans de trans-
port».

Sancions

Si la investigació posa de manifest l’existència d’abusos, la Comissió
té dret a exigir la revocació dels acords o de les infraccions, així com a posar
multes per un valor no superior al 10% de la facturació anual. En la història
recent, les multes estan augmentant com a resultat del fet que la Comissió
està decidida a insistir en la gravetat de les infraccions relacionades amb la
competència. Grups d’empreses de sectors molt diferents –bigues d’acer,
cartró i ciment– han rebut multes considerables.

Les multes també es poden imposar a empreses aïllades.

Exemple

Recurs presentat per Bayer contra una multa de 3 milions d’ ecus

L’11 de gener de 1996, el Financial Times informava:

«Bayer, empresa alemanya de productes químics i farmacèutics, ha
afirmat que té la intenció de recórrer contra la multa de 3 milions d’ecus
imposada per la Comissió Europea per una violació «greu» del reglament
de la UE en matèria de pràctiques restrictives. El cas fa referència a la
negativa per part de Bayer de subministrar Adalat, un medicament per les
malalties de cor, a majoristes francesos i espanyols que volien tornar a
exportar-lo al Regne Unit, on els preus són més elevats que a la resta d’Eu-
ropa.
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Segons la Comissió, el grup Bayer està preocupat per les «exporta-
cions paral·leles» d’Adalat, que tenen lloc des de finals dels anys vuitanta
com a mínim, i ha posat en marxa a Espanya un complex sistema informàtic
per seguir la pista dels majoristes exportadors.

Adalat és el segon medicament de Bayer en termes de facturació. Les
vendes mundials sumen més de mil milions de dòlars l’any.

Bayer és un exemple de les nombroses empreses afectades pel creixe-
ment de les importacions paral·leles, que consisteix, en aquest cas, en la
compra d’un medicament produït al nord d’Europa a preus del sud d’Euro-
pa, per després tornar-lo a importar al nord.

Per fixar l’import de la multa, la Comissió va tenir en compte la
«greu» infracció de la normativa de la UE, però també el fet que els preus
farmacèutics no es poden determinar de manera autònoma, sinó que estan
subjectes a una normativa nacional.

Bayer va exercir el seu dret a recórrer davant el Tribunal de Primera
Instància.

Accions iniciades per la Comissió

En el cas anterior, l’acció hauria de ser iniciada per la Direcció Gene-
ral de la Competència, presidida pel comissari italià Mario Monti i el direc-
tor general de la qual és Alexander Schaub, alemany. La Comissió comprèn
al seu si unitats especialitzades en una sèrie de sectors i serveis (vegeu qua-
dre 4.2). No obstant això, la investigació i les conclusions inicials les han dut
a terme altres serveis i, com passa amb totes les decisions de la Comissió,
haurien de ser aprovades pel col·legi de comissionaris abans de ser aplica-
des. En el debat sobre una sanció relacionada amb la competència en el
col·legi hi intervenen diverses direccions generals, incloent les d’Empresa i
de Mercat Interior. En els casos més importants, a més, es pot produir una
forta pressió per part d’un o més Estats membres. En els casos relacionats
amb la competència, les seves opinions són traslladades al Comitè Assessor,
al qual es consulten les decisions de la Comissió.
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Quadre 4.2

UNITATS I SERVEIS DE LA DIRECCIÓ GENERAL 
DE LA COMPETÈNCIA

Director General Alexander Schaub

Directors Generals Adjunts

(Direccions C i D) Jean François Pons

(Direccions E i F) Gianfranco Rocca

Asessor, Audiències i Oficina de Seguretat (Fusions) R. Daoût

Ajudant del Director General H. Mørch

Direcció A: Política General de Competència Kirti Mehta

Direcció B: Grup de Fusions Götz Drauz

Dirección C: Informació i Comunicació John Temple-Lang

Direcció D: Serveis J. Mensching

Direcció E: Indústries bàsiques A. Tradacete Cocera

Direcció F: Indústries de béns de consum Sven Norberg

Direcció G: Ajuts de l’Estat I L. Dormal Marino

Direcció H: Ajuts de l’Estat II Humbert Drabbe

Exempcions per categories

Per a moltes empreses, la segona part de l’article 81 és important per-
què permet a la Comissió registrar i aprovar acords que, si no existís aquesta
segona part, probablement serien il·legals. Això és així sempre que l’empre-
sa afectada pugui convèncer els funcionaris que l’acord beneficiarà els con-
sumidors.

A més, la Comissió pot aprovar «exempcions per categories», que
s’apliquen a tots els acords d’un tipus determinat. Algunes exempcions per
categories afecten els acords de distribució. Un dels més coneguts, tan cone-
gut que la majoria de la gent el veu cada dia sense adonar-se’n, és la venta
de cotxes en exclusiva. Un garatge té el dret de vendre en la seva àrea el cot-
xe d’un fabricant, i accepta no vendre’n d’altres. La relació entre el consu-
midor i el venedor de cotxes no és fàcil. A més de la compra inicial, hi ha els
problemes de manteniment postvenda i els drets de garantia.
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Exemple

Venda de cotxes: la renovació de l’exempció per categories

La indústria de l’automòbil ha aconseguit una sèrie d’exempcions per
categories. La més recent va ser concedida el 1995, any en què va expirar un
acord previ de deu anys de durada, i va ser objecte d’intenses negociacions
entre els fabricants i la Comissió. A canvi de la renovació de l’exempció fins
al 2002, els fabricants van acordar que els concessionaris podien vendre cot-
xes de dues marques diferents en una mateixa botiga i, en el cas dels que en
tinguessin unes quantes, podien vendre altres marques. El 1999, la Comissió
va fer una sèrie d’estudis per obtenir informació abans de negociar l’amplia-
ció de l’exempció, que gairebé tothom creu que desapareixerà el 2002.

El 1998 van expirar dues exempcions importants per categories rela-
cionades amb la distribució i la compra en exclusiva. La Comissió va publicar
un Llibre Verd i el debat sobre la seva possible renovació ha continuat durant
dos anys. El nou reglament sobre restriccions verticals permet els acords o
pràctiques concertades, subscrits entre dues o més empreses que operin, a
efectes de l’acord, en diferents nivells de la cadena de producció o distribució
i que es refereixin a les condicions en què les parts poden adquirir, vendre o
revendre determinats béns o serveis («acords verticals»). Es prohibeixen, en
canvi, certes restriccions, inclosa la restricció de la facultat del comprador de
determinar els preus de revenda (excepte preus màxims), les restriccions de
les importacions paral·leles o la prohibició del comprador de competir per un
termini superior a cinc anys.

Els concessionaris de cotxes ocupen normalment una gran superfície,
però hi ha altres pràctiques potencialment anticompetitives que afecten els
acords sobre coses tan petites i mundanes com el mobiliari d’una botiga. Un
cas de competència que va tenir lloc molt al principi feia referència a les pres-
tatgeries per a espècies que els proveïdors instal·len a les botigues i als acords
sobre el seu ús en exclusiva. Més recentment, ha tingut lloc la «guerra dels
gelats», relacionada amb l’ús dels baguls frigorífics.



Exemple

La «guerra dels gelats»

El fabricant més important de gelats de la UE és Unilever, el gegant
angloholandès. Durant molts anys ha subministrat baguls frigorífics a esta-
bliments al detall, en el marc d’una complexa sèrie d’acords d’exclusivitat
que afecten tant el subministrament al detall com a l’engròs.

Al llarg de 1990, dues altres importants empreses del sector de l’ali-
mentació, Mars i Nestlé, van amenaçar la posició d’Unilever venent gelats
anomenats «d’impuls». Els que acabaven d’arribar es van trobar amb mol-
tes dificultats per a la distribució dels seus productes, especialment perquè
molts dels establiments al detall eren massa petits per col·locar-hi un altre
frigorífic.

Com passa sovint, les actuacions es van desenvolupar a escala
nacional i comunitària. Mars va dur el cas a Irlanda i Alemanya. El cas es
va posar en coneixement de la Comissió de Monopolis i Fusions al Regne
Unit i es va presentar una demanda formal davant la Comissió.

El 1996, la Comissió va decidir que algunes de les pràctiques d’Uni-
lever eren anticompetititves. Van obtenir un compromís de l’empresa per
modificar els acords. El 1999 es va decidir, a més, que els compromisos no
eren suficients i Unilever formalment va ser declarada responsable de pràc-
tiques anticompetitives. L’empresa va recórrer aleshores al Tribunal de Pri-
mera Instància.

El cas anterior il·lustra tres punts sobre la política de la competència:

1. Estan en joc grans quantitats de diners, fins i tot en casos aparent-
ment insignificants.

2. Si bé la Comissió pot obrir una investigació per iniciativa pròpia,
normalment les seves actuacions estan motivades per la demanda d’un com-
petidor.

3. Quan de les investigacions de la Comissió se’n desprenen abusos,
les accions que pot emprendre no sempre són sancionadores; de vegades es
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poden limitar a l’obtenció de compromisos o a declarar la revocació d’un
determinat acord per ser il·legal.

4. És molt millor dirigir les queixes sobre afers paneuropeus a la
Comissió que a les autoritats nacionals, ja que d’aquesta manera la solució
s’aplicarà a tota la UE.

4.2. Ajuts estatals

La feina més difícil de la Comissió en la seva missió de vetllar pel
compliment de la política de la competència és probablement la de negociar
amb els Estats membres, com quan, per exemple, d’acord amb l’article 88
del Tractat, ha de controlar la concessió i l’import dels ajuts estatals a la
indústria.

Quan als anys cinquanta es va fundar la UE, grans parts de l’econo-
mia dels països era propietat pública. Des d’aleshores, la majoria de països,
de tant en tant, ajudaven financerament les empreses nacionalitzades i també
ocasionalment algunes empreses privades, ja fos per salvar llocs de treball en
aquelles que «perillaven» o per potenciar la creació de «campions nacio-
nals». Està clar que una política de la competència no pot ser oberta i justa si
les empreses d’alguns països han de sobreviure en el mercat, mentre que, en
altres països, els seus competidors esperen ser salvats pel govern. Aquest
problema es va agreujar durant els anys vuitanta i noranta, quan van sorgir
tres realitats:

1. La privatització, que ha significat que en gairebé tots els sectors,
en un Estat membre o més, s’han privatitzat grans empreses i, per tant, estan
disposades a protestar si creuen que els seus competidors d’altres països
tenen un comportament no comercial.

2. La integració del Mercat Interior, que ha propiciat que totes les
empreses estiguin més pendents de la competència transfronterera.

3. L’ampli increment del transport transfronterer. Els problemes són
especialment greus en el sector de les línies aèries, però també hi ha proble-
mes en els ferrocarrils i en el subministrament d’energia elèctrica.
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Els principis generals que aplica la Comissió per prohibir els ajuts
estatals són els següents:

1. «Si un ajut concedit per un Estat membre, independentment de la
forma que adopti, provoca distorsions en la competència i afavoreix certs
compromisos o la producció de determinats béns» és susceptible de ser con-
trolat per la UE.

2. La propietat de l’empresa que rep l’ajut estatal pot ser pública o
privada.

3. Si l’Estat inverteix els seus diners en un projecte, aquest ha de res-
pondre a un «principi mercantil», encara que a la pràctica es toleri, en la
majoria de casos, una intervenció de salvament sota el principi d’«un cop i
prou».

Si la Comissió considera que l’ajut estatal és il·legal, normalment
exigirà que l’Estat membre afectat recuperi tots els diners o una part. Tant
França/Renault com el Regne Unit/Bristish Leyland van ser víctimes d’una
decisió en aquest sentit. La Comissió pot, si fa al cas, forçar el compliment
actuant contra l’Estat membre afectat, d’acord amb l’article 226.

En l’interior de la Comissió, la responsabilitat del control dels ajuts
estatals està repartida. El control del compliment és generalment responsabi-
litat de Competència, tot i que la comparteixi amb Transport en relació amb
companyies de transport, incloses les línies aèries.

4.3. Concentracions

La Comissió, com la majoria de les autoritats en matèria de compe-
tència a tot arreu, està al corrent de les repercussions potencialment anti-
competitives de les concentracions. Aquesta és una altra àrea en què els
poders de la Comissió s’enfronten decididament amb alguns dels Estats
membres. El principi general és que les concentracions són un tema d’inte-
rès comunitari, o bé perquè l’empresa resultant serà tan gran que probable-
ment influirà a tota Europa, i/o perquè tindrà implicacions transfrontereres
concretes.
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Exemple

Concentració en el sector dels avions de passatgers

El sector dels avions de passatgers pateix de sobrecapacitat a tot el
món, cosa que ha provocat, durant la dècada dels noranta, fusions, reestruc-
turacions i l’aparició d’una sèrie d’empreses conjuntes (joint ventures). El
sector dels fabricants d’aeronaus a Europa és molt complex, ja que la majo-
ria dels que han sobreviscut es dediquen a la fabricació d’avions militars i
civils i molts d’ells reben ajuts estatals.

Un dels pocs fabricants clarament comercial i independent era Fok-
ker, als Països Baixos, especialitzat en avions de passatgers. El 1992, però,
Fokker es va veure afectat per la crisi general del sector. Es va proposar que
una companyia italiana, la propietat de la qual era en part de l’Estat, se’n
fes càrrec. La Comissió va desautoritzar l’adquisició i va justificar la seva
decisió en el fet que una adquisició d’aquestes característiques hauria pro-
vocat una concentració del sector a Europa, i en què Fokker havia de conti-
nuar clarament en el sector comercial.

En aquella ocasió, Fokker va ser adquirida per De Haviland Aircraft,
de Canadà, però des d’aleshores, la història de la companyia ja no ha
merescut una atenció especial.

La creació d’una política comunitària de fusions no tan sols va tenir
l’oposició dels Estats membres, sinó la de grans empreses que la van consi-
derar una imposició més, de tràmits burocràtics complexes. Tot i això, els
successius comissaris de Competència, Peter Sutherland i Leon Brittan, es
van proposar fer funcionar el sistema. L’actual Reglament de Control de
Concentracions va ser finalment aprovat sota el mandat de Leon Brittan.

L’absència de notificació o l’incompliment de les condicions pot pro-
vocar la imposició de multes.

Brittan era molt conscient de les objeccions de les empreses i, quan el
Reglament va entrar en vigor, va reorganitzar la Direcció General de la Com-
petència i va crear un Grup de Concentracions. Quan estudia una concentra-
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Quadre 4.3

REGLAMENT DE CONTROL DE CONCENTRACIONS DE LA CE

ADQUIRIDOR /
OBJECTIU

¿LEGISLACIÓ NACIONAL?
¿ARTICLE 81?

EMPRESES QUE VOLEN 
FUSIONAR-SE

¿EXEMPCIÓ?

ENDAVANT

AUTORITZACIÓ AUTORITZACIÓ AMB 
CONDICIONS

PROHIBICIÓ

JOINT VENTURE

PROPOSTA DE FUSIÓ

¿CONCENTRACIÓ?
• combinació de drets
• control decisiu
• control compartit

DIMENSIÓ COMUNITÀRIA
• facturació mundial
• facturació comunitària
• facturació dins 

de l’Estat membre

NOTIFICACIÓ

ESTAT MEMBRE
¿Interessos legítims?

ESTAT MEMBRE
¿Mercat diferenciat?

PRIMERA VALORACIÓ 
DE LA COMISSIÓ
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ció, aquest grup es compromet a emetre una opinió vinculant al cap de tres
mesos. Amb tot, el seu paper és també preventiu, com el de tota política de la
competència. Totes les fusions que es puguin veure afectades pel Reglament
comunitari han de ser remeses a aquest grup. Si la concentració és acceptable,
pot ser autoritzada directament o bé sotmesa a condicions (vegeu quadre 4.3).
Un procediment similar s’aplica en el cas dels acords, com les joint ventures,
que tenen les mateixes repercussions sobre la propietat que una fusió.)

Llindars

Es considera que una fusió és suficientment important com per tenir
«dimensió comunitària» quan el volum de facturació mundial resultant supe-
ra els 5.000 milions d’euros. A més, el volum de facturació conjunt de com a
mínim dues de les empreses ha de ser superior als 250 milions d’euros. El
reglament de concentracions de la UE no s’aplica si cada una de les empre-
ses afectades aconsegueix com a mínim dues terceres parts de la facturació
en un sol Estat membre, que resulta que és el mateix.

4.4. La política de la competència: 
les autoritats de la UE 
i les dels Estats membres

Quan es considera la interacció entre la política de la competència de
la UE i les lleis dels països membres, és interessant analitzar les polítiques i
les autoritats competents dels Estats membres més importants. El 1999, la
Comissió va donar a conèixer unes propostes per refer l’equilibri entre el
poder de la UE i el dels Estats membres. El debat continua vigent.

A continuació oferim una breu descripció dels casos de França, Ale-
manya, Espanya i el Regne Unit. No és el nostre objectiu descriure exhausti-
vament els sistemes nacionals, sinó simplement explicar l’organització i els
procediments per controlar la competència. Ens centrem també en els aspec-
tes que interfereixen amb la UE o que poden semblar excepcionals a les
empreses d’altres Estats membres.
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França

El ministre d’Economia té la responsabilitat del control de la com-
petència i de les concentracions. Pot obtenir assessorament del Consell de la
Competència, una organització gairebé no governamental (QUANGO) que
inclou «representants dels sectors econòmics més importants i altres persones
competents», així com jutges i advocats. El Consell de la Competència també
pot ser consultat directament per les empreses que es considerin víctimes de
pràctiques anticompetitives i pot dur a terme les seves pròpies enquestes.

L’aplicació està en mans de la DGCRF, coneguda comunament com a
«Repression des Fraudes», que forma part del Ministeri d’Economia. Entre
altres obligacions és responsable del seguiment dels mercats per detectar
comportaments anticompetitius.

Les lleis van ser codificades majoritàriament el 1986 i són, en molts
aspectes, paral·leles als articles del Tractat de la UE: prohibien cartels i repar-
tició del mercat, així com qualsevol fusió que donés lloc a una concentració
excessiva. Una diferència important és que la notificació prèvia de les parts
implicades no era obligatòria.

Alguns dels aspectes més inusuals de la llei francesa no van ser codi-
ficats el 1996 i són considerats accions civils (o, en alguns casos, delictives)
davant els tribunals. Com passa en altres sistemes nacionals, això comporta
al demandant la possibilitat d’obtenir una indemnització pels danys. Algunes
«pràctiques franceses» són:

Negativa a vendre. Constitueix una infracció delictiva si el proveïdor
es nega a vendre a un consumidor, i civil si això passa entre dos comerciants
(tot i que, en aquest cas, sota determinades circumstàncies, pot ser conside-
rat «raonable»). Aquesta llei ha provocat molts conflictes entre els fabricants
i les cadenes de distribució, tot i que el seu efecte és mitigat pel fet que el
detallista també comet una infracció si ven per sota del preu de cost. D’al-
tra banda, es prohibeix la indicació de preus de revenda per part del fabri-
cant.

La discriminació entre clients està prohibida. Aquesta prohibició
es reforça per mitjà de l’obligació legal de facilitar, prèvia demanda, una llis-
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ta de preus que ha d’incloure tots els descomptes i reembossaments. El
1995, els tres proveïdors més importants de detergents i una de les cadenes
de supermercats més gran van rebre unes multes considerables quan es va
comprovar que els fabricants els havien ofert descomptes secrets.

La competència deslleial és un concepte molt francès (tot i que hi
ha una llei semblant a Bèlgica). Bàsicament prohibeix al subministrador fer
comentaris menyspreadors sobre un competidor o un producte. El resultat ha
estat la prohibició de la publicitat comparativa.

Una última peculiaritat del sistema francès és que es prohibeixen els
regals als consumidors. Els professionals del màrqueting de béns de consum
saben que és pràcticament impossible organitzar una promoció que pugui
funcionar legalment a tota la UE. La prohibició francesa dels regals és un
dels nombrosos obstacles.

Alemanya

Com que Alemanya és un estat federal, la regulació de la competèn-
cia, com passa amb els altres poders legals, és compartida pel Govern fede-
ral i els länder. L’Oficina Federal dels Cartels (Bundeskartellamt, OFC)
té jurisdicció sobre qualsevol situació que afecti més d’un land i, a la pràcti-
ca, té molt poder. L’OFC és formalment una secció del Ministeri d’Afers
Econòmics, encara que des de la seva seu a Berlín (més que no pas des de
Bonn) disposa d’una gran autonomia. Com indica el seu nom, el seu interès
principal són els acords «horitzontals», ja siguin cartels o concentracions. La
llei alemanya tendeix a ser menys estricta pel que fa als acords «verticals»
(acords entre proveïdors i distribuïdors, per exemple). En el camp «horitzon-
tal», la llei alemanya és molt ampla, i per tant, podria passar que alguns pac-
tes autoritzats per la UE no tinguessin llum verda a Alemanya. La pràctica
general és que no es persegueix les empreses implicades en aquests pactes.

És obligatori registrar una concentració abans que tingui lloc, amb
el llindar fixat en els 2.000 milions de marcs alemanys de facturació mundial.

Un plantejament especialment alemany deriva de la noció d’«oligo-
poli»: un reduït nombre d’empreses és «dominant» si controla una gran part



del mercat (el 33,3% si es tracta d’una sola empresa, el 50% si són tres o el
66,6% si són cinc). Això no constitueix una infracció per si sol, com tampoc
ho és per a la UE, però tot comportament que pugui ser interpretat com un
«abús» serà inspeccionat de prop. Un tipus de demanda relativament fre-
qüent contra les posicions d’oligopoli a Alemanya, i també al Regne Unit, és
la que es basa en el fet que és molt dur per a un nou competidor aconseguir
una quota de mercat suficient a causa del gran desplegament de publicitat i a
la despesa que requereixen les promocions.

Encara que la legislació de la competència és molt estricta allà on
s’aplica, moltes activitats queden exemptes, especialment el transport i el
subministrament d’energia. Es diu que la mateixa OFC està utilitzant legisla-
ció de la UE per intentar introduir principis competitius en aquests sectors
tan importants.

Els alemanys també compten amb una llei de contingut ampli contra
la «competència injusta», que prohibeix una sèrie de pràctiques com la de
copiar productes d’altres empreses i d’altres que afecten la relació entre pro-
veïdors i consumidors (per exemple, publicitat destinada a nens que fomenta
l’instint d’apostar).

Una última limitació a la competència que ha estat objecte d’un
intens debat polític a Alemanya, són els estrictes horaris comercials, encara
que durant els anys noranta, s’ha produït un cert relaxament.

Espanya

La llei espanyola sobre la competència segueix estrictament el Trac-
tat de la UE. Es prohibeixen els cartels, els abusos de la posició dominant,
les ajudes estatals il·legals i les fusions que es tradueixen en una concentra-
ció excessiva.

Hi ha dos organismes legislatius responsables del seguiment i del
compliment de la llei de la competència: són el Tribunal de Defensa de la
Competència (TDC) i el Servei de Defensa de la Competència (SDC). El
TDC, els membres del qual són nomenats pel Govern, exerceix les funcions
d’assessorar, d’arbitrar i de regular, i pot imposar sancions i atorgar exemp-

79■COM TRACTAR AMB BRUSSEL·LES. EL LOBBY A LA UNIÓ EUROPEA



cions individuals. El SDC té les funcions d’investigació i de seguiment. Els
tribunals ordinaris també poden dictar sentències relatives a la competència,
com la de declarar nuls i no vàlids aquells acords que la restringeixen. El
demandant estarà particularment interessat a recórrer als tribunals ordinaris
per reclamar compensació per danys i perjudicis.

El procediment (excepte en el cas de les concentracions) l’inicia el
SDC, per iniciativa pròpia o a instància de les parts interessades. El SDC pot
dur a terme investigacions sobre la marxa, com per exemple, enviant investi-
gadors a l’empresa sense notificació prèvia. L’empresa es pot negar a sotme-
tre’s a la investigació només en el cas que no hi hagi ordre judicial. Els
investigadors tenen amplis poders, entre ells, la possibilitat de retenir els lli-
bres de l’empresa durant un període màxim de 10 dies. El SDC envia l’expe-
dient, amb les conclusions i la valoració corresponent, al TDC. Aquest pot
convocar noves audiències o obtenir més proves; les parts interessades poden
arxivar les acusacions. El TDC té el poder de dictar mesures provisionals,
com la de demanar garanties per assegurar possibles pèrdues. La decisió del
TDC es pot recórrer davant dels tribunals administratius.

Pel que fa a les pràctiques concertades i a l’abús de la posició
dominant, la llei espanyola coincideix amb la de la UE. No obstant això, a
diferència de les autoritats comunitàries, el TDC estima que els sistemes de
distribució selectiva restringeixen la competència i mereixen per tant una
exempció individual. 

Les mateixes exempcions per categories establertes actualment pels
reglaments de la UE es poden aplicar a Espanya sempre que no afectin el
mercat intern. Les exempcions individuals o per categories es concedeixen
amb criteris similars als de la UE. En són un exemple les millores en la pro-
ducció o en la distribució, el progrés tècnic o econòmic, la promoció d’ex-
portacions, la conciliació entre oferta i demanda, etc.

Una modificació a la llei de la competència, aprovada el desembre de
1999, proporciona una sèrie de mesures que contribueixen a contrapesar el
poder de les grans empreses de distribució. Es prohibeix l’abús de la depen-
dència de clients i proveïdors, inclosos la petició i l’acabament de relacions
comercials amb menys de sis mesos de preavís.
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També es prohibeixen les pràctiques de competència deslleial, pel
fet de ser restriccions il·legals a la competència, que provoquen distorsions
greus a la competència i afecten l’interès públic.

Les concentracions han de ser obligatòriament notificades a l’SDC si
superen una quota de mercat del 25% o els llindars de facturació. La notifica-
ció s’ha de produir abans de celebrar-se l’operació. Si l’SDC té objeccions,
les haurà de remetre al TDC a través del ministre d’Economia en el termini
d’un mes. El TDC disposa de dos mesos per elevar el seu informe al Govern.
Aquest disposa d’un mes per prendre una decisió final, ja sigui per aprovar o
per rebutjar l’operació. També la pot sotmetre a determinades condicions. Si
les autoritats competents no adopten una decisió sobre l’afer dins dels termi-
nis establerts, implicarà l’aprovació tàcita de la transacció.

El Regne Unit

El sistema del Regne Unit per regular el comportament anticompeti-
tiu és el més complicat d’Europa. Hi ha dos poderosos organismes legisla-
tius, a més del «President of the Board of Trade» (secretari d’Estat), el qual
té considerables facultats discrecionals quan es tracta d’acceptar les conclu-
sions d’aquests organismes i emprendre les actuacions corresponents.

L’Office of Fair Trading (OFT) controla els acords comercials que
contenen restriccions relacionades amb la competència, així com les concen-
tracions i altres pràctiques anticompetitives. És obligatori registrar determi-
nats acords restrictius, sota sanció de multes considerables a aquells que no
ho facin. Aquesta obligació no tan sols depèn del llindar de facturació, sinó
d’un conjunt complex de regles. La majoria dels casos relacionats amb la
competència són investigats per l’OFT, encapçalada per un Director General
(DGFT).

La Comissió de Monopolis i Fusions (Monopolies and Mergers
Comission, MMC) és un organisme gairebé judicial que informa l’OFT i el
secretari d’Estat. Si el DGFT creu que s’ha d’investigar una concentració,
haurà de sotmetre el cas a l’MMC, la qual durà a terme una investigació i
publicarà els resultats. Es diu que un monopoli és «simple» quan la quota de
mercat d’una empresa supera el 25%, i que és «complex» quan diverses
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empreses, amb una quota de mercat que supera el 25%, emprenen pràctiques
similars. Així doncs, el concepte de «monopoli complex» és més ampli i més
confús que a Alemanya. Una altra diferència apareix clarament en els sectors
on s’accepta la presència de monopolis, principalment els sectors de serveis
privatitzats. Cada un d’ells disposa de la seva pròpia oficina reguladora
(Ofgas, Ofwat, etc.). La funció de l’MMC és la de supervisió general, deter-
minant si existeix controvèrsia objectiva entre l’oficina reguladora i la indús-
tria.

Si l’MMC descobreix l’existència d’un monopoli i d’abús, el seu
informe contindrà les actuacions que es recomanen al secretari d’Estat, el
qual té el poder discrecional per decidir què és el que accepta i quines solu-
cions imposa. Les referències a monopolis comporten sovint la investigació
de tota una indústria. Un exemple notable va ser la investigació de la indús-
tria cervesera i la seva relació amb els bars «vinculats». Això va comportar
canvis al centre de gairebé totes les ciutats i pobles del territori.

Actuant per recomanació de l’OFT, el secretari d’Estat pot sotmetre
determinades fusions a la investigació minuciosa per part de l’MMC. El llin-
dar pot ser una quota de mercat conjunta superior al 25%, o quan els actius
bruts adquirits excedeixen els 70 milions de lliures. No hi ha obligació de
preavís, però l’OFT té dret a remetre una transacció en el termini de sis
mesos, cosa que perllonga la incertesa. Les possibles fusions es podran
remetre a l’OFT, la qual emetrà un «informe confidencial» (indicatiu, però
no vinculant per a les autoritats). Amb l’objectiu d’incrementar la seguretat,
les parts poden buscar una «resolució ràpida». Un requeriment d’aquest
tipus, però, s’ha de produir després d’anunciar la fusió proposada, i llavors
l’OFT disposa de 20 dies per contestar –un problema greu tenint en compte
la rapidesa amb què tenen lloc les fusions i les adquisicions.

En qualsevol d’aquests procediments, el secretari d’Estat pot exigir
un compromís de les parts, per exemple, que elles mateixes desinverteixin en
certs negocis.

Hi ha dues normes internes que afecten el comportament competitiu
de les empreses. La primera és la prohibició dels preus de revenda, que es
remunta a 1964 i que s’aplica estrictament. La segona és que les pràctiques
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anticompetitives poden ser investigades i prohibides d’acord amb la Llei de
la Competència de 1980. L’OFT, l’MMC i el secretari d’Estat s’encarreguen
de fer complir aquesta llei, que els permet uns criteris amplis per decidir
sobre «què és un comportament anticompetitiu». Al seu informe anual podem
trobar les claus per entendre l’evolució de les seves idees.

4.5. La política de la competència: la dimensió
internacional

L’espai econòmic europeu

Noruega, Islàndia i Liechtenstein, com a membres de l’espai econò-
mic europeu (EEE), estan sotmesos a normes similars, pràcticament equiva-
lents a les disposicions de la UE en matèria de competència. La Comissió i
la Surveilllance Authority de l’EFTA (ESA) s’encarreguen conjuntament de
vetllar pel seu compliment. Els onze països que estan negociant l’adhesió a
la UE tenen tots ells Acords d’Associació («Acords Europeus»). Per mitjà
d’aquests acords, i alineant-se amb el cabal comunitari, acosten la seva prò-
pia legislació sobre la competència a la pràctica de la UE.

Aplicació a les empreses de fora de la UE

Si la Comissió considera necessari actuar en matèria de competència
en l’interior de la UE, ho farà contra les empreses afectades, tot i que les
seves respectives empreses matrius es trobin fora de la UE. L’empresa sueca
Tetrapack va pagar una multa considerable quan encara no era membre de la
UE. El 1998, Boeing i McDonell Douglas, totes dues fabricants d’avions
americans, es van fusionar. La Comissió no va tenir cap dubte que, tenint en
compte el negoci que totes dues havien fet a Europa, la seva actuació havia
de ser sotmesa al control de la UE.



84 ■ LA POLÍTICA DE LA COMPETÈNCIA

Comparació entre la legislació de la UE 
i la dels Estats Units

El control de la competència a escala mundial: l’OMC

El desenvolupament de les polítiques comercials mundials segueix el
de la UE: a mesura que es destrueixen les barreres al comerç internacional,
es fan més evidents les distorsions causades pels comportaments anticompe-
titius i creix la necessitat de disposar de polítiques comunes. Els orígens dels
conflictes en el terreny de la competència internacional queden molt lluny.
En el si del GATT es va produir, durant vint anys, una lluita entre els EUA i
la UE sobre les subvencions satisfetes per quatre Estats membres al consorci
Airbus. Totes dues parts han trobat un modus vivendi en les subvencions a la
indústria aeronàutica. En el context del Diàleg Empresarial Transatlàntic, el
seu objectiu és alinear les mesures per al compliment de la política de la
competència. Aquestes discussions bilaterals podran ser substituïdes per un
sistema internacional, des del moment en què la política de la competència
figura com un dels nous temes proposats per a la «Ronda del Mil·lenni» de
l’Organització Mundial del Comerç (OMC), actualment en suspens.

4.6. ¿Crear problemes o evitar-los?: com fer
valer els seus drets comercials i evitar
problemes

Aconsegueixi un bon advocat!

La legislació sobre la competència és molt complexa i la lletra petita
és molt important. Excepte, potser, la fase inicial de consultes, aquest no és
un camp en el qual l’empresari pugui anar sol. Fins i tot entre els juristes és
considerat com una àrea de dret altament especialitzada. Tant si vostè és el
demandant com l’objecte d’una demanda, serà imprescindible que busqui
assessorament legal especialitzat.



Fer valer els seus drets

Encara que en moltes jurisdiccions, especialment al Regne Unit, les
autoritats responsables del compliment de la llei han de vigilar els comporta-
ments anticompetitius en els mercats, la majoria de les actuacions en matèria
de competència són resultat de queixes presentades per competidors perjudi-
cats. Si percep que el seu competidor està actuant de manera deslleial, val la
pena comprovar si es tracta d’una infracció. És recomanable tenir sempre
present la possibilitat de dialogar i d’arribar a un compromís amb l’infractor
per resoldre el problema. Un cop s’ha formalitzat la queixa, s’ha entrat en un
procés llarg, complex i, probablement, costós, en què gairebé segur que l’a-
cusat tractarà de defensar-se.

Exemple

Els missatgers i els monopolis postals europeus

Difícilment es pot viatjar per una de les transitades carreteres d’Eu-
ropa sense fixar-se en els missatgers que zigzaguegen entre el trànsit amb
les seves motos. El dret d’anar per les carreteres és en part resultat d’una
campanya de deu anys que va reunir els serveis de missatgers en contra dels
monopolis de correus europeus. L’advocat que els representava, comentant
les seves relacions amb la DGIV, va afirmar:

«... tot i que sabíem que era legalment possible, d’acord amb la legis-
lació comunitària, formalitzar una demanda contra les administracions de
correus, no ho vam fer. Vam arribar a la conclusió que, en aquell moment
(1982), una demanda formal uniria totes les administracions postals contra
el sector de missatgeria abans d’aconseguir un paper reconegut dins l’eco-
nomia de la Unió [...]. No volíem iniciar una acció legal fins que la legisla-
ció fos més clara.» De fet, els missatgers van treballar estretament amb la
DGIV, li van subministrar informació i anàlisis econòmiques i van avançar
considerablement durant un període de sis anys fins que, el juliol de 1988,
van formalitzar la seva primera demanda.
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Buscar el remei legal

Suposem que ens trobem davant d’un cas «europeu». Si el diàleg
informal no condueix a un canvi en el comportament del seu competidor, pot
decidir, després d’haver-se assessorat legalment, emprendre accions legals.
Com ja s’ha dit, és cada vegada més probable que se li aconselli fer-ho
davant dels tribunals del seu país. Per simplificar, no examinarem aquí tot el
procés en detall.

Presentació de queixes davant la Comissió

Es pot fer simplement a través d’una carta, però la Comissió ha pre-
parat una sèrie de formularis que serviran d’ajuda al demandant i li propor-
cionaran la informació necessària. En qualsevol cas, la demanda ha de ser
dirigida a: Direcció General de la Competència, 200 rue de la Loi, B-1049
Brussel·les. La Comissió acusarà rebut i la remetrà a la Unitat corresponent,
que iniciarà el procés d’investigació. Si la Comissió resol al seu favor, és
molt probable que l’altra part recorri davant el Tribunal del Primera Instàn-
cia, i per aquest motiu el procés sencer podria trigar dos anys a resoldre’s. Hi
ha diverses possibilitats de solucions parcials en les quals la Comissió exigi-
rà compromisos i/o declaracions que les parts estaran disposades a acceptar.

4.7. Evitar problemes

¿Com pot estar segur que la seva empresa no serà objecte d’una «ins-
pecció per sorpresa» com la mencionada al principi d’aquest capítol? No es
tracta només d’evitar un comportament anticompetitiu, sinó que es vegi que
l’hem fet. És essencial que els executius de més alt nivell entenguin les impli-
cacions d’una política de la competència i donin instruccions que siguin vin-
culants a tots els nivells. Aquestes instruccions han d’incloure una llista de
sancions per a aquells directius que les contravinguin. Com tota política coer-
citiva, només serà efectiva si les sancions s’apliquen quan hi hagi justificació
per fer-ho. Després de tot, és possible, encara que poc probable, que en les
grans empreses els executius més veterans no estiguin al corrent d’algunes de
les actuacions dels seus subordinats més joves.



«Evitar el comportament anticompetitiu» pot semblar simplista tenint
en compte la complexitat d’algunes normes contra la concentració. En
aquest sentit, un bon advocat especialitzat en el tema de la competència ens
pot ajudar considerablement, no només assessorant, sinó també duent a ter-
me, per encàrrec, una «auditoria» de les operacions de l’empresa. Aquesta
auditoria proporcionarà assessorament en les àrees més intricades, i possi-
blement recomanarà consultes o notificacions. Sens dubte, també comprova-
rà que no circuli ni s’arxivi material que pugui ser ofensiu (per exemple, és
molt fàcil trobar en empreses amb un màrqueting agressiu documents dels
responsables de publicitat on es diu que són allà per «dominar» un mercat
concret).

¿I què passa si succeeix el pitjor? Si es tracta d’una empresa ben ges-
tionada, segurament recorrerà als procediments correctes per afrontar la cri-
si. Un d’ells consisteix a donar instruccions clares als empleats de primera
línia (recepcionistes, porters, personal de seguretat) per tractar amb els encar-
regats de la inspecció.

«Instruccions en cas d’inspecció per sorpresa»

Quan els homes durs de Competència truquen a la porta d’una
empresa a les nou del matí, rares vegades és el director general el qui els
rep. Un bon pla d’actuació hauria d’incloure una carpeta molt útil, que es
guardarà a recepció, i que contingui instruccions senzilles sobre quina iden-
tificació han de demanar als visitants inesperats, les persones de l’empresa
o els assessors als quals s’ha de trucar immediatament i allò que han o no
han d’amagar als funcionaris de la Comissió mentre esperen que arribi
algun responsable. Això es completarà amb una llista de control més
exhaustiva per als directius que es facin càrrec de la situació a partir d’a-
quell moment.
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V. La política comercial exterior

En l’àrea del comerç exterior, les institucions europees no tan sols
estan disposades a escoltar els sectors econòmics, sinó que necessiten infor-
mació sobre els diversos interessos comercials per poder actuar. Això s’apli-
ca en els dos sentits: a l’obertura de mercats de països tercers a les exporta-
cions de la UE i al control de les importacions que poden perjudicar els
sectors econòmics de la UE.

Pel que fa a l’obertura de mercats, un dels funcionaris responsables
del tema a la Comissió comentava: «No compraré cap bitllet d’avió per algú
del meu equip a no ser que sàpiga que hi ha una companyia comunitària que
se’n beneficiarà directament». Pel que fa al control de les importacions, la
connexió encara és més directa i, de fet, constitueix un requisit legal. Perquè
la Comissió pugui emprendre procediments antidumping hi ha d’haver una
queixa del sector que demostri que s’han produït perjudicis, i en la qual s’ar-
gumenti l’existència d’abús, i en aquest cas serà objecte d’investigació.

¿Una política exterior comuna?

Des de la ratificació del Tractat d’Amsterdam s’ha avançat cap a una
Política Exterior i de Seguretat Comuna, encara que s’està lluny d’haver
aconseguit els objectius. De fet, la Comissió, en nom dels Estats membres,
ha estat dirigint un aspecte important de la política exterior, la política
comercial comuna, des de la firma del Tractat de Roma i, els últims quinze



anys, la seva eficàcia ha augmentat considerablement. Es basa en els articles
131 i 133 del Tractat:

Article 131 (abreujat)

Mitjançant l’establiment d’una unió duanera entre ells, els Estats
membres pretenen contribuir, d’acord amb l’interès comú, al desenvolupament
harmònic del comerç mundial, a la supressió progressiva de les restriccions
als intercanvis internacionals i a la reducció de les barreres aranzelàries.

Article 133

1. La política comercial comuna s’assentarà en principis uniformes,
en especial pel que fa a les modificacions aranzelàries, a la conclusió d’a-
cords aranzelaris i comercials, a la uniformització de les mesures de liberalit-
zació, a la política d’exportació i també a les mesures de defensa comercial, i
entre aquestes, les que cal prendre en cas de dumping i subvencions.

2. Per a l’execució de la política comercial comuna, la Comissió sot-
met propostes al Consell.

3. Si han de ser negociats acords amb un o més Estats o organitza-
cions internacionals, la Comissió presenta recomanacions al Consell, el
qual l’autoritza a obrir les negociacions necessàries.

La Comissió dirigeix aquestes negociacions en consulta amb un
Comitè especial designat pel Consell per assistir-la en aquesta tasca, i dins
el marc de les directrius que el Consell pot adreçar-li.

Les disposicions pertinents de l’article 228 són aplicables.

4. En l’exercici de les competències que li atribueix el present article,
el Consell decideix per majoria qualificada.

Les negociacions que du a terme la Comissió en nom dels Estats
membres estan, doncs, subjectes al mandat dels seus representants en el
Comitè 133, que es reuneix setmanalment els divendres.
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Com que negocia en nom dels Estats membres, la Comissió exerceix
la seva funció de «representació». També té el deure, com a «guardiana dels
Tractats», de preservar el seu dret exclusiu de negociar segons l’article 133.

Exemple

L’acord sobre telecomunicacions entre Alemanya i els EUA

El 1993, Alemanya va subscriure un acord bilateral sobre telecomu-
nicacions amb els Estats Units, cosa que va propiciar una dura carta del
comissari de Comerç, Sir Leon Brittan. Alemanya va reconèixer els drets de
la Comissió i va modificar consegüentment la seva posició.

Per a les empreses és important tenir-ho present. Grans empreses que
tenen bons contactes amb el govern d’un Estat membre poden caure en la
temptació de buscar el suport en casos comercials «a través dels canals nor-
mals». Aquest plantejament pot ser correcte, sempre que es consideri l’Estat
membre en qüestió un membre del Comitè 133. Qualsevol tendència a actuar
bilateralment serà frenada per la Comissió, i recolzada, si fa al cas, pel Tri-
bunal de Justícia (TJ).

El paper del Parlament Europeu en la política comercial

La majoria dels instruments de la política comercial s’apliquen
seguint el «procediment de consulta», cosa que significa que el Parlament ha
d’emetre una opinió, però té poders limitats per dur a terme esmenes. Els
acords amb altres països que tinguin «repercussions institucionals, pressu-
postàries o legislatives» cauen, però, en l’òrbita de l’article 300 (el procedi-
ment de dictamen conforme, segons el qual el Parlament pot rebutjar l’acord
per majoria absoluta). Un cas recent és l’intens i prolongat debat que va pre-
cedir l’acceptació parlamentària de la Unió Duanera amb Turquia.

El comitè parlamentari responsable dels assumptes comercials és el
número 8: Relacions Econòmiques Exteriors; president: Carlos Westendorp,
un socialista espanyol.
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La Comissió Europea: la responsabilitat de la política
comercial i de la política econòmica exterior

A l’article 133 es defineixen les responsabilitats de la Comissió, però
és el col·legi de comissaris qui decideix com s’han d’executar. A la Comissió
Prodi, Pascal Lamy és el responsable de la política comercial. En els assump-
tes que afecten l’agricultura, comparteix la responsabilitat amb Franz Fischler.

5.1. Instruments de la política comercial

Aranzels. Són els instruments més corrents per intervenir en el flux
de mercaderies entre països i regions. Normalment graven amb un percentat-
ge el preu de les mercaderies en el país importador, però també poden con-
sistir en una quantitat o impost fix determinat segons el pes o el volum de la
mercaderia. Als països que han firmat acords de comerç internacional
(GATT, actualment Organització Mundial del Comerç), normalment se’ls
exigeix que facin una «oferta» de reducció d’una sèrie d’aranzels i que es
comprometin a mantenir-los en el valor acordat, el qual no podrà pujar, però
sí baixar com a resultat de negociacions posteriors.

Quotes. Es tracta de restriccions quantitatives. Per exemple, «tants
cotxes a l’any». La seva aplicació pot estar o no condicionada a possibles
variacions aranzelàries. Per exemple, el Règim Comercial de la Banana a la
UE permet la importació d’una quantitat determinada a un aranzel reduït.
L’import de l’aranzel es multiplica gairebé per quatre per a les importacions
que superin aquest límit.

Barreres no aranzelàries. A part de les quotes, també constitueixen
barreres no aranzelàries les normes tècniques, les condicions d’etiquetatge o
les mesures per fer complir la normativa mediambiental. Les restriccions
considerades necessàries per protegir la salut i la higiene també poden cons-
tituir barreres no aranzelàries, però es tracten per separat.

Mesures antidumping i de salvaguarda. El sistema multilateral per-
met, sens dubte, que els països restringeixin les importacions quan la seva
indústria es vegi perjudicada, però només en determinades circumstàncies i
subjectant-se a un control estricte. Les mesures antidumping serveixen per
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evitar que els exportadors amenacin els mercats exteriors amb preus abusius.
Es fonamenten en el principi que no es pot vendre al mercat exterior a preus
inferiors als del mercat interior. Això sembla senzill, però a la pràctica pot ser
extremament complex. Per exemple, a causa de les variacions en les especifi-
cacions i en els conceptes de «preu» que inclouen els costos de comercialitza-
ció. La UE és molt activa a l’hora de recórrer a les mesures antidumping en el
si de l’OMC (vegeu l’exemple posterior).

Els exemples que s’ofereixen a continuació mostren les diverses
mesures antidumping comunitàries, la seva aplicació específica i les varia-
cions en la durada.

Exemple

Evolució de les mesures antidumping, desembre de 1995

En un mes agafat a l’atzar, com el de desembre de 1995, es va adop-
tar una regulació antidumping, se’n va esmenar una altra i se’n va retirar
una tercera.

Aprovada. Drets antidumping definitius sobre importacions de sul-
fats peròxids (persulfats) originaris de la Xina.

Esmenada. Drets antidumping addicionals sobre determinades
balances electròniques originàries de Singapur.

Retirada. Drets antidumping definitius sobre importacions de deter-
minats tubs soldats, de ferro o d’acer no aliat, originaris de Iugoslàvia (tret
de Sèrbia i Montenegro) i de Romania, Turquia i Veneçuela, respectivament.

Les clàusules de salvaguarda permeten que un país imposi restric-
cions semblants a l’antidumping si les importacions afecten negativament
una indústria, encara que no hi hagi dumping. Només es poden imposar du-
rant un període de temps limitat, suficient per facilitar la reestructuració del
sector afectat.

Zones grises. En la mesura que creix l’eficàcia del sistema de comerç
mundial, resulta més difícil per als països imposar restriccions efectives.
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Quan raons polítiques internes exerceixen pressió en els seus països perquè
imposin restriccions, aquestes, cada vegada més, són «voluntàries». Exemples
d’aquests règims «voluntaris» són els acords subscrits els anys vuitanta i no-
ranta entre els fabricants japonesos d’automòbils i els nord-americans, d’una
banda, i els japonesos i els de la UE, de l’altra, per restringir les seves expor-
tacions. Un acord «voluntari» d’abast internacional, l’Acord Multifibres, s’ha
incorporat recentment al sistema general de comerç, un pas, segons l’opinió
dels lliurecanvistes, cap a la retirada definitiva.

Exemple

L’acord entre el Japó i la UE sobre la importació de vehicles

Abans de 1992, tots els membres de la UE imposaven quotes a les
importacions de vehicles japonesos que podien ser des de molt restrictives
(Itàlia) fins a considerablement liberals (Portugal). Amb l’abolició de les
fronteres internes ja no era possible mantenir en vigor aquestes quotes.
Calia, doncs, trobar una solució, la qual va arribar amb l’acord entre la
UE, representada per la Comissió, i el Ministeri de Comerç i Indústria del
Japó, segons el qual els fabricants japonesos s’imposarien el límit del 12%
del mercat comunitari el 1991, límit que creixeria fins al 16% el 1999, assu-
mint que després d’aquesta data desapareixerien les restriccions. Aquests
acords «voluntaris» poden funcionar bé. En aquest cas, tal com comentava
el Secretari General de l’Associació de Fabricants Europeus d’Automòbils:

«El pacte no té fonament legal; no es tracta d’un acord legal, és un
compromís sobre la progressiva obertura del mercat d’automòbils més
important del món. El fet que no tingui una base legal és potser el millor
motiu perquè sigui respectat; totes dues parts estan interessades en què fun-
cioni.»

Els fets van donar la raó al senyor Lepeu. Quan la recessió de 1992-
93 va amenaçar el mercat de l’automòbil de la UE, els japonesos van acor-
dar una reducció proporcional de les seves exportacions per respectar la
quota de mercat pactada.
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Regulacions d’origen. Des del moment en què hi ha un règim
comercial diferencial, preferencial o restrictiu, ja sigui establert legalment o
«voluntari», sorgeixen preguntes relacionades amb les regulacions d’origen.
En el cas d’un cotxe modern, els components del qual procedeixen de cen-
tenars de subministradors, fabricats sovint a països diferents, ¿què és el que
en determina la nacionalitat? Aquesta qüestió va estar a punt de destruir 
l’acord sobre els cotxes japonesos, a causa de la intensa i prolongada dis-
cussió sobre els productes de les fàbriques «trasplantades» al Regne Unit i
als Països Baixos.

Mesures administratives. Més esteses que els acords voluntaris, i
molt més difícils d’identificar i de controlar, les mesures administratives
poden ser extremament senzilles. Un exemple seria deixar un contenidor ple
de productes peribles al sol durant els interminables controls administratius,
i un altre exemple molt més subtil seria la decisió francesa que totes les
importacions d’aparells de vídeo s’havien de despatxar en una petita duana a
Poitiers.

5.2. Aspectes estratègics de la política
comercial

L’Organització Mundial del Comerç (OMC)

En el moment de plantejar la política comercial, les empreses no tan
sols han de tenir presents els aspectes tàctics sinó també el context estratè-
gic. Aquest context està condicionat pel desenvolupament de les normes de
l’OMC i per les relacions de la UE amb aquest organisme. Es tendeix a con-
siderar la política comercial des d’un punt de vista tècnic, com si perta-
nyés al terreny dels experts en codis i pràctiques duaneres. Aquesta visió és
útil i necessària, però no ens ha d’impedir veure «la foto general».

L’Organització Mundial del Comerç (OMC) va sorgir, a principi de
1995, com a resultat de l’acord firmat al Marroc l’abril de 1994, que va
posar punt i final a la «Ronda Uruguai» del GATT.
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Article II. Àmbit de l’OMC

1. L’Organització Mundial del Comerç proporcionarà el marc insti-
tucional comú per al desenvolupament de les negociacions entre els mem-
bres de l’OMC...

Actualment, l’OMC compta amb 135 membres, i entre tots generen
més del 90% del comerç mundial. Vint-i-vuit governs, però, encara conti-
nuen fora del sistema; entre ells Rússia, Ucraïna, Bulgària i la Xina.

Principis i mètodes de l’OMC

L’OMC, igual que el seu predecessor immediat, el GATT, té l’objec-
tiu de liberalitzar el comerç entre els països membres –un ambiciós objectiu,
però no tant com el del «lliure canvi», amb el qual normalment es confon.
En general, els tractats accepten que tots els països controlin el comerç fins
a cert punt. La funció de l’OMC consisteix més aviat a establir un conjunt de
normes que li permetin determinar el que «està bé» en el moment de regular
el comerç, i actuar d’àrbitre entre els membres en cas que s’al·legui incom-
pliment de les normes per part d’un d’ells. Així mateix, periòdicament,
intenta assegurar la reducció de barreres. En aquest sentit, les negociacions
tenen lloc en una sèrie de «Rondes», la més recent de les quals va ser la d’U-
ruguai (1994).

Hi ha dos tipus de barreres comercials. La més evident i fàcil de
reduir, és la dels aranzels que graven les importacions. Així mateix, l’OMC
pretén anar liberalitzant gradualment les barreres no aranzelàries.

Un aspecte de la política comercial comuna és l’existència d’aranzels
estàndard que graven les importacions de països tercers. Naturalment, no
s’apliquen aranzels a la circulació de mercaderies entre els Estats membres
de la UE.

La nació més afavorida. El principi primordial de l’OMC és el cone-
gut, una mica confusament, com el de «la nació més afavorida» (NMA).
Aquest principi és important per garantir el caràcter multilateral dels acords
comercials.



NMA

Nació més afavorida –un principi que obliga tots i cada un dels fir-
mants [...] a garantir el mateix tractament a tots els altres membres sobre la
base de la no discriminació.

El principi del tracte nacional reforça la no discriminació. Aquest
tracte exigeix que els països no apliquin mesures restrictives contra les
importacions si no s’apliquen als productors nacionals. Per tant, si un país
recapta impostos especials, s’esperarà que ho faci aplicant els mateixos tipus
sobre els béns importats que els que aplica sobre els productes locals. El
règim fiscal no es pot utilitzar en cap cas de manera discriminatòria.

Exemple

Les exportacions comunitàries de licors al Japó

L’OMC va fallar a favor de la UE en un conflicte amb el Japó
basant-se en el fet que el sistema fiscal japonès discriminava a favor dels
licors elaborats amb arròs i en contra dels exportats des d’Europa, elabo-
rats a partir de cereals i raïm.

Aquest petit exemple il·lustra el principi del tracte nacional. També
és il·lustratiu per a les empreses, perquè mostra un procediment per obrir
mercats. La Comissió havia presentat queixes contra el Japó com a resposta
a les reclamacions de les associacions de productors de whisky escocès i de
conyac. S’han produït una sèrie d’exercicis similars d’obertura per part de
la UE i dels Estats Units.

96 ■ LA POLÍTICA COMERCIAL EXTERIOR



97■COM TRACTAR AMB BRUSSEL·LES. EL LOBBY A LA UNIÓ EUROPEA

La «noves àrees» i el creixement en el comerç de serveis

Un exemple de desenvolupament estratègic és la manera en què la
Ronda Uruguai ha ampliat les regles del comerç multilateral, inclòs el prin-
cipi de «nació més afavorida», fins a contemplar àrees com l’agricultura, les
mesures que afecten la inversió relacionada amb el comerç (TRIMS, en
sigles angleses), el comerç de la propietat intel·lectual (TRIPS) i el comerç
de serveis.

Les noves àrees són totes importants, en part gràcies als avenços fets
en la reducció de les tradicionals restriccions al comerç de mercaderies per
la via dels aranzels i de les quotes. L’ampliació també és important pel crei-
xement que ha experimentat el comerç de serveis. El conjunt del comerç
internacional està creixent a un 8% anual, molt més ràpidament que el PIB, i
2,5 vegades més que la tasa de creixement més optimista prevista per a les
economies de la UE. En aquest context, però, el comerç de serveis està crei-
xent el doble de ràpid que el de mercaderies. Aquest fet reflecteix el que pas-
sa en les economies de les nacions més desenvolupades, i comportarà un
increment dels debats i dels conflictes sobre el comerç de serveis. Amb tot,
la responsabilitat sobre aquesta àrea dins de la UE no queda gaire clara i és
probable que evolucioni amb el temps.

Comerç de serveis: responsabilitats dividides a la UE

Després de la ratificació de l’acord de la Ronda Uruguai per la UE,
el consell va dur la Comissió davant el TJ perquè dictaminés sobre les res-
ponsabilitats en les «noves àrees». Encara que els fundadors de la UE fossin
uns visionaris, no van preveure l’important creixement del comerç de ser-
veis. La sentència del TJ va resultar ser un compromís, perquè dividia la res-
ponsabilitat entre la Comissió i els Estats membres.

Quan en el context de l’OMC s’emprenen negociacions sobre els ser-
veis, intervenen la Comissió i els representants dels Estats membres. No
obstant això, s’ha convingut que només la Comissió parla en nom de la UE.
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Dins de la Comissió es produeix una altra divisió de responsabilitats
pel que fa als aspectes externs de la política de transport. En un conflicte
sobre la negociació de drets d’aterratge, un dels serveis «més comerciables»,
la Comissió, en les seves discussions amb alguns dels Estats membres, està
representada per Transport (Loyola de Palacio).

Quan es presenta un plet comercial a la Comissió, s’han de tenir en
compte aquestes dues divisions per assegurar-se en primer lloc que es dirigeix
al servei apropiat, i després, perquè molts gabinets estaran interessats a seguir
el curs de l’expedient quan arribi el moment de ser aprovat pel col·legi de
comissaris. Les altres direccions interessades en gairebé tots els temes comer-
cials són: Empresa (Erkki Liikanen) i Fiscalitat i Unió Duanera (Frits Bolkes-
tein).

L’Agricultura després de la Ronda Uruguai i la PAC

De totes les noves àrees que la Ronda Uruguai va sotmetre al control
de les regles de l’OMC, l’agricultura és la més controvertida. La majoria de
països disposen de sistemes especials per millorar la situació dels agricultors,
com poden ser les subvencions, els preus especials i la protecció fronterera.
La UE no n’és una excepció. Les seves mesures a favor del sector agrari estan
agrupades en la Política Agrícola Comuna (PAC). No es tracta d’una política
monolítica, ja que consisteix en una sèrie de règims (per exemple, «règim de
productes lactis», «règim de la carn d’oví»). Encara que aquests règims es
diferenciïn pels seus mecanismes específics, comparteixen un principi comú,
que consisteix a oferir als agricultors un preu garantit (preu d’intervenció),
independentment de les condicions del mercat mundial. Com que són pocs
els cultius pels quals els agricultors de la UE obtenen un avantatge diferen-
cial, el preu d’intervenció tendeix a situar-se per sobre del preu del mercat
mundial. Això implica que s’han d’excloure les importacions més barates per
mantenir el preu garantit als agricultors, i que, si la política produeix exce-
dents, s’hauran de subvencionar les exportacions. Abans de 1995 s’havia
complert el requisit de protecció exterior imposat per la PAC mitjançant aran-
zels variables, pensats en tot moment per salvar la diferència entre els preus
de fora i els de dins de la UE. Sota les condicions de l’acord de Marràqueix,
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amb el qual va concloure la Ronda Uruguai, tots els països van acordar con-
vertir la protecció exterior en aranzels, el quals, al seu torn, s’anirien reduint
progressivament. El valor inicial dels aranzels comunitaris era generalment
elevat, encara que no tant com el dels països on les importacions estaven de
fet prohibides, com el cas de l’arròs al Japó.

La de les subvencions a l’exportació va ser una qüestió encara més
dura. En el sistema GATT/OMC, totes les subvencions a l’exportació estan
en principi prohibides. No obstant això, els països coincideixen en què seria
massa perjudicial aplicar una norma d’aquest tipus de manera immediata.
S’han de reduir les subvencions gradualment al llarg d’un període de sis
anys amb l’objectiu d’anar incorporant l’agricultura dins el sistema. Aques-
tes mesures són importants tant per als empresaris com per als agricultors,
tenint en compte que la indústria alimentària és la més important de la UE, i
també molt important en termes d’exportacions. Aquesta indústria compra
les matèries primeres, ja siguin produïdes al país o importades, a preus de la
UE. Quan exporta necessita una subvenció (o restitució) per poder competir
en els mercats mundials. Aquesta pràctica, no obstant, ha estat desafiada per
altres països, principalment pels Estats Units, que va ser un dels guanyadors
a la «Guerra de la Pasta».

La reforma de la PAC. La PAC va ser objecte d’una reforma subs-
tancial a la cimera de Berlín de 1999. Es va preveure reduir progressivament,
al llarg d’un període de sis anys, els preus d’intervenció en el règim dels
cereals i en el boví, cosa que donaria lloc a una aproximació dels preus mun-
dials i reduiria les tensions.

L’acord GATT sobre mesures sanitàries 
i fitosanitàries (SPS)

Un acord de la Comissió d’Agricultura del GATT aparentment tècnic
va resultar ser controvertit. Aquest acord fa referència a un tipus de barrera
no aranzelària que sovint s’imposa al comerç de productes agrícoles i ali-
mentaris: es tracta de les restriccions per raons sanitàries. Sembla raonable
que el GATT permeti als països fer el que calgui per protegir la salut, però és
fàcil imaginar com una mesura sanitària pot ser aprovada per convertir-se en
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un instrument de protecció mitjançant la prohibició, aparentment arbitrària,
de les importacions. Per evitar-ho, l’acord establia que aquestes mesures han
de ser «el menys restrictives possible per al comerç» i que han d’estar dis-
senyades per afrontar un risc científicament demostrable.

Aquesta última disposició va provocar l’enèrgica protesta dels grups
de pressió mediambientals, la veu dels quals se sent cada vegada més, que
tenien por que fos utilitzada per desafiar les restriccions mediambientals
nacionals. Els anys noranta, les Organitzacions No Governamentals (ONG)
han millorat considerablement la seva organització i eficàcia, i continuen fent
campanya per la preservació del medi ambient, i també pressionen l’OMC
perquè incorpori com a fonaments legítims per a la restricció del comerç les
condicions laborals i el benestar dels animals. El 1998, les ONG van organit-
zar amb èxit una campanya mundial contra la proposta de l’OCDE sobre un
Acord Multilateral sobre Inversions (AMI). Va ser un magnífic exemple de
l’eficaç ús d’Internet per fer pressió. Els delegats d’AMI presents a Seattle
van superar en nombre els funcionaris dels 135 països participants, en una
proporció de 10 a 1, i es van manifestar amb molta força.

Mecanismes de resolució de conflictes

Un dels aspectes més criticats del sistema del GATT era el mètode
que utilitzava per solucionar els conflictes. L’acord de l’OMC ha reforçat el
mecanisme de resolució de conflictes i, concretament, els firmants es van
comprometre a acceptar les decisions dels tribunals constituïts amb aquest
propòsit. No obstant això, és important tenir present que ni el GATT ni
l’OMC constitueixen cap tipus de tribunal internacional que pugui «condem-
nar» països. Contràriament al que pensen els defensors del medi ambient,
sempre hi ha un component de negociació (vegeu el quadre 5.1).

Exemple

La prohibició comunitària a les importacions de carn de boví
tractada amb hormones

El 1986, la UE va prohibir certes hormones utilitzades per augmentar
el pes del bestiar boví. Aparentment, l’actuació va ser motivada per les pro-
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testes dels consumidors, especialment importants a Itàlia, que s’havien
reflectit amb intensitat en les opinions expressades al Parlament Europeu.
(S’ha de dir que la motivació podia ser en part econòmica: en aquells
moments, la UE estava finançant una «muntanya de carn bovina» i, per tant,
una mesura dirigida a reduir la producció dels ramaders en un 15% havia de
ser ben rebuda). El 1988, la prohibició es va estendre a les importacions.
Aquesta ampliació internacional va provocar la protesta immediata dels paï-
sos productors de boví, els Estats Units i l’Argentina inclosos. Els Estats
Units sostenen que la mesura bloqueja les importacions de la seva carn bovi-
na per valor de 100 milions de dòlars anuals, i han imposat sobretaxes a una
sèrie d’exportacions comunitàries fins arribar a un valor equivalent.

Els Estats Units van iniciar un litigi contra la UE en el marc de
l’OMC. El 1998, aquest organisme va ratificar el dictamen del tribunal espe-
cial segons el qual les restriccions al comerç imposades per la UE eren
impugnables perquè no estaven basades en una valoració científica del risc.
EUA van concedir a la UE un període de 15 mesos per sotmetre’s al que esta-
va disposat, però la UE no ho va poder fer en la mesura que ho exigia l’OMC
i, en conseqüència, els Estats Units van quedar autoritzats a imposar les
esmentades sobretaxes.

Extraterritorialitat

Aquest concepte fa referència a la pràctica que exerceix un país
d’imposar les seves pròpies normes als altres mitjançant restriccions comer-
cials. Aquesta pràctica ja ha provocat diversos conflictes i probablement en
provocarà més en un futur pròxim. Els litigis es produeixen en cinc àmbits
principals:

• «Salut i Seguretat», com en l’exemple de la prohibició d’hormones.

• Normes laborals. La utilització de mà d’obra infantil i de reclusos
va ser prohibida a la convenció de l’Organització Internacional del Treball, a
la qual s’adhereixen tots els membres de l’OMC, encara que suposadament
continua havent-hi casos en alguns països.
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Quadre 5.1

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES COMERCIALS A L’OMC

Consultes

Bons oficis, conciliació o mediació
del Director General

L’Òrgan de Solució de Diferències (OSD)
estableix un grup especial

Termes de referència
Composició

El grup especial examina el cas – Reunions amb les parts
Reunions amb terceres parts

L’OSD fa el seguiment de les recomanacions fetes pel grup especial i
per l’òrgan d’apel·lacions que han estat adoptades

Les parts negocien compensacions mentre l’aplicació total 
de les recomanacions queda en suspens

L’OSD autoritza les mesures de reforma
L’aplicació total queda en suspens

El grup especial fa arribar l’informe 
a l’OSD

El grup especial sotmet l’informe a les parts
Informe provisional

Informe d’un grup 
d’experts

L’OSD adopta 
l’informe

Anàlisi de les 
apel·lacions

L’OSD adopta l’informe de
l’òrgan d’apel·lacions
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• Qüestions mediambientals. Inclouen l’explotació forestal desmesu-
rada i insostenible a Àsia i el «dumping mediambiental» per part d’algunes
indústries de l’est i del centre d’Europa.

• Qüestions relacionades amb el benestar dels animals. S’han produït
conflictes greus entre els Estats Units i Mèxic en relació amb la captura de
dofins en la pesca de la tonyina, i amb Tailàndia, en relació amb la captura de
tortugues en la pesca de gambes. Un altre conflicte, entre la UE, els Estats
Units i el Canadà, feia referència a l’ús de trampes per caçar animals.

• Conflictes polítics. Per exemple, el recent «projecte de llei sobre la
democràcia a Cuba», pel qual quedaria prohibida la importació de qualsevol
producte que contingués sucre si el govern del país al qual pertany l’exporta-
dor no estigués disposat a certificar que el sucre no procedia de Cuba. La
UE va amenaçar que iniciaria un litigi al si de l’OMC, però totes dues parts
van arribar a resoldre el problema bilateralment.

Exemple

El conflicte «tonyina-dofins» entre els EUA i Mèxic

El 1992 es va aprovar als EUA la Llei de Protecció dels Mamífers
Marins, que especificava el nombre de dofins que es podien capturar amb
les xarxes utilitzades per pescar tonyina. Segons una disposició de la llei,
s’imposarien sancions als països que contravinguessin aquests límits. Gaire-
bé immediatament, es va emprendre una acció contra Mèxic. Al dictamen del
tribunal especial constituït per resoldre el conflicte, s’establia clarament que
una extraterritorialitat d’aquest tipus contravenia les regles del comerç
mundial. (El conflicte entre els dos països no es va arribar a resoldre mai, i
va quedar subsumit en les negociacions més generals per a la firma del
NAFTA.)

El control del comerç d’armes

Les empreses de la indústria de defensa han de ser conscients que els
governs prefereixen limitar les exportacions a destinacions considerades
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«segures» o amistoses. No obstant això, les restriccions al comerç d’armes
afecten una gamma molt més àmplia d’empreses, la majoria pertanyents a la
indústria d’alta tecnologia, a causa del concepte d’«ús dual», ja sigui amb un
propòsit pacífic o bèl·lic.

Obertura de mercats

Un exemple de política comercial agressiva són les mesures d’obertu-
ra de mercats que els Estats Units i, més recentment i de manera progressiva,
la UE, apliquen a països tercers. El Congrés dels Estats Units va aprovar la
llei 301 i en va reforçar l’aplicació a la «Súper 301». Aquestes lleis obliguen
el President a aplicar represàlies contra països que suposadament restringei-
xen el comerç dels EUA, i que no han aconseguit solucionar el problema ràpi-
dament després d’haver estat advertits. En el cas de la UE, el febrer del 1996,
la Comissió va publicar la seva pròpia «Estratègia d’accés als mercats»
(COM (96) 53). Tot i sent menys preceptiva i draconiana que la llei nord-
americana, es fonamenta en la mateixa metodologia: identificar les barreres
que impedeixen que els agents comercials de la UE accedeixin a mercats pro-
metedors i utilitzar una sèrie de mecanismes per a l’obertura de mercats.
Aquest procés s’inicia normalment com si es tractés d’una negociació bilate-
ral. És important que el procés no s’aturi aquí, ja que hi ha el risc que països
més poderosos, amb capacitat per desplegar una gamma completa d’instru-
ments de política comercial, acabin establint una sèrie d’acords que els afavo-
reixin, en detriment del principi de «nació més afavorida». Aquesta va ser de
fet la crítica que la UE va dirigir als Estats Units per l’ús (o l’amenaça) del
procediments de la llei 301 contra el Japó, al·legant que això podia afavorir
les importacions japoneses de productes nord-americans en perjudici d’altres
països.

Exemple

Estats Units/Japó i els copyrights en la música pop

Als EUA, els copyrights de la música tenen vigència fins passats 50
anys de la mort del compositor. Aquest període és el mateix per a molts paï-
sos. Al Japó, fins fa poc, la protecció dels copyrights es limitava tan sols a
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20 anys. Les famílies de les estrelles dels anys cinquanta i seixanta, com la
de Buddy Holly, es van queixar que al Japó s’estaven produint cintes i CDs
sense pagar drets d’autor. La queixa es va convertir en una qüestió de debat
per a la 301, un exemple interessant de conflicte sorgit del comerç en una
nova àrea. El conflicte es va resoldre ràpidament per mitjà d’un altre acord
voluntari.

El desenvolupament de l’OMC

Una innovació en el sistema consisteix en l’acord dels ministres de
comerç dels països membres a reunir-se com a mínim una vegada cada dos
anys (s’acusava el GATT de falta d’implicació ministerial). La primera reu-
nió es va celebrar a Singapur el desembre de 1996. La segona va tenir lloc a
Ginebra l’any 1998, encara que sobretot va ser una celebració protocolària
amb motiu del cinquantè aniversari del GATT. La tercera reunió ministerial,
celebrada a Seattle el 1999, tenia l’ambiciós objectiu d’iniciar una nova
«Ronda». La iniciativa va quedar frustrada en part a causa de les accions
d’una aliança de diverses ONG. Amb tot, continuaran les negociacions sobre
una futura i més profunda liberalització del comerç en les àrees d’agricultura
i serveis.

A més de procedir a una revisió general del funcionament de l’Orga-
nització, els ministres poden proposar passos concrets per incorporar noves
àrees al sistema multilateral. La més significativa sorgeix del debat sobre
comerç i medi ambient. En el marc de l’acord de Marràqueix es va crear
una comissió per treballar dins d’aquesta àrea, però encara està a les becero-
les. Com tota la regulació mediambiental, té gran transcendència per a les
empreses. Altres àrees de «comerç i...» són:

• Inversió. És important per a les empreses perquè, a causa dels pro-
cessos moderns de fabricació i a les economies d’escala, és improbable que
la totalitat de components d’un producte complex o una sèrie de mercaderies
per al consum puguin produir-se en un mercat. Cada vegada més, comerç i
inversió seran vistos com a complementaris, més que no pas com a alterna-
tius.



• Normes laborals. Formen part d’un vell debat que sorgeix en el
mateix inici de la política comercial, en què els treballadors més ben pagats
dels països rics demanaven la protecció dels més mal pagats en els països en
vies de desenvolupament. El sistema multilateral no permet l’adopció de
mesures per aquest motiu.

• Competència. Tal com passa al si de la UE, a mesura que es reduei-
xen o desapareixen altres barreres, governs i empreses són cada vegada més
conscients de les distorsions causades per una política de la competència
desequilibrada. Un exemple és el prolongat conflicte entre la UE i els Estats
Units en relació amb els ajuts estatals i les subvencions a la indústria aero-
nàutica civil.

5.3. Altres obligacions del Tractat

El Conveni de Lomé

Un àmbit controvertit de la normativa de l’OMC és el que limita la
capacitat dels països membres per establir acords preferents o de lliure
comerç (lliure canvi). En general, aquests acords només estan permesos si
representen un pas més en la consecució d’una unió duanera; si contemplen
de manera «efectiva» totes les àrees de comerç (alguns acords de la UE
exclouen l’agricultura), i si l’acord no comporta reduir l’accés d’altres mem-
bres de l’OMC als mercats dels països implicats.

La UE ha firmat una sèrie d’acords. Alguns d’ells han estat objecte de
queixes per part d’altres membres de l’OMC. El més antic de tots és el Con-
veni de Lomé, que dóna accés preferent als mercats de la UE a uns 70 països
en vies de desenvolupament, majoritàriament excolònies de França, el Regne
Unit, els Països Baixos i Portugal a l’Àfrica, al Carib i al Pacífic (els benefi-
ciaris són coneguts com a conjunt amb el nom de països ACP). El Conveni de
Lomé es renegocia cada 5 anys i concedeix altres beneficis, com mesures
d’ajut i d’estabilització dels mercats, per la qual cosa els membres estan espe-
cialment interessats a mantenir-lo. (L’acord més recent cobreix el període
1999-2004). D’altra banda, no està previst que els països ACP arribin mai a
formar una unió duanera amb la UE, i això suscita que els altres països tropi-
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cals presentin periòdicament queixes al sistema de resolució de conflictes de
l’OMC. Una solució possible és l’«exempció permanent», per la qual els
altres països permeten les concessions de Lomé com una excepció. 

Relacions amb els països veïns

La UE té acords comercials preferents amb tots els seus veïns.
Aquests acords es divideixen en quatre grups: 

• Acords europeus. 10 països del centre i de l’est d’Europa han fir-
mat aquests acords amb la UE. Tenint en compte que totes dues parts accep-
ten i creuen que els firmants entraran a la UE, es satisfà el criteri per mitjà
del qual els acords comporten un avenç en el camí cap a la unió duanera.
Aquests acords tenen un gran interès per a les empreses, tant pel potencial
que ofereixen a llarg termini com per l’amenaça que poden representar a curt
o mitjà termini. Aquests països, la majoria de les economies dels quals estan
creixent més ràpidament que les de l’«antiga» UE, tenen un gran potencial:
uns mercats cada dia més oberts a les exportacions de productes manufactu-
rats. D’altra banda, pesa una certa amenaça en la mesura en què la UE va
reduint la protecció contra les importacions de productes de països associats.
Això va conduir, per exemple, a l’adopció d’una mesura antidumping contra
l’acer de la República Txeca. El 1997 els països associats van obtenir l’accés
lliure d’aranzels per a productes manufacturats.

Països que han firmat Acords europeus 

Bulgària, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituà-
nia, Polònia, República Txeca, Romania.

Naturalment, quan aquests països ingressin a la UE formaran part de
la Política Comercial Comuna. Aleshores, d’acord amb l’article XXIV del
GATT, la UE haurà d’oferir compensacions comercials a aquells membres
de l’OMC les exportacions dels quals hagin patit els efectes del canvi.
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• Acords d’associació. Hi ha un altre grup de països veïns, la majoria
dels quals no esperen unir-se a la UE (Xipre i Malta són les excepcions).
Aquests països pertanyen majoritàriament a l’àrea del Mediterrani i tenen
acords d’associació que els ofereixen l’accés preferent a la UE en una sèrie
de productes.

Països que tenen Acords d’associació amb la UE

Argèlia, Xipre,(*) Egipte, Israel, Líban, Malta,(*) Marroc i Tunísia.

(*) Aquests dos països han acceptat iniciar negociacions per a l’adhesió.

• Unió duanera. Turquia i Sudàfrica han firmat recentment una unió
duanera amb la UE. Turquia també té previst a l’agenda presentar la candida-
tura d’adhesió.

EEE/EFTA

Fins i tot després de l’última ronda d’adhesions a la UE, certs països
continuen fora d’ella, si bé continuen formant part de l’antiga Àrea Europea
de Lliure Comerç (EFTA). Aquests països disposen del lliure comerç de
béns i de serveis, ja sigui com a part de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o,
en el cas de Suïssa, per mitjà d’un acord específic.

Membres de l’EEE/EFTA

Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.

L’exclusió del comerç agrícola

Fins a la data, els acords preferents de la UE contemplen els produc-
tes manufacturats i, en grau variable, els serveis. Tots ells exclouen els pro-
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ductes agrícoles i els aliments, controlats per mitjà de quotes aranzelàries. El
futur de l’agricultura, incloent la política comercial, forma part del debat
sobre l’ampliació de la UE.

Altres àrees de lliure comerç

Les àrees de lliure comerç estan creixent a tot el món. La més impor-
tant és l’Àrea de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (NAFTA) (Estats Units,
Canadà i Mèxic). Recentment, la UE ha establert relacions amb l’àrea equi-
valent del sud, MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai). S’han
iniciat negociacions per una agrupació encara més ambiciosa a la regió del
Pacífic.

Un avenç important de la UE cap a l’est consisteix en l’establiment
de l’Àrea Centreuropea de Lliure Comerç, CEFTA, que va ser constituïda
per la República Txeca, Hongria, Polònia i Eslovàquia, a la qual més tard es
va afegir Eslovènia.

¿S’està dividint el món en blocs afrontats?

El desenvolupament creixent d’àrees de lliure comerç ha dut alguns
analistes, especialment Lester Thurow a Head to Head, a preveure conflictes
entre les regions que les integren. A aquesta visió hi contribueix el llenguat-
ge bèl·lic utilitzat habitualment en política comercial, en el qual abunden ter-
mes com «atacs» i «defensa», «guanyadors» i «perdedors». (The Economist
ridiculitza la visió segons la qual una nació «ha guanyat» en certa manera,
perquè ha aconseguit imposar sobretaxes a productes que els ciutadans volen
comprar i que podrien obtenir més barats si fossin d’importació). A principis
dels noranta hi havia el temor generalitzat entre els socis que comerciaven
amb Europa que la integració del Mercat Interior comportés l’establiment de
la «Fortalesa Europea», en la qual els sectors econòmics, cada vegada més
amenaçats per la competència interior, convencerien les autoritats perquè
imposessin restriccions a les importacions. Hi ha proves que això ha passat
als mercats de la banana i de l’automòbil, però no és la situació general. A la
UE, igual que en altres àrees de lliure comerç i unions duaneres, la prova



definitiva consisteix a esbrinar si s’ha produït un augment dels aranzels i
dels controls contra els productes de tercers països pel fet d’haver-se associat
més estretament. En aquest sentit, les normes del comerç internacional pro-
porcionen un instrument útil de comprovació, ja que està clar que la política
comercial exterior de les àrees de lliure comerç no pot incrementar la protec-
ció «acordada» ni tampoc pot violar el principi de «nació més afavorida» en
detriment d’altres àrees. La norma de l’OMC segons la qual un acord lliure
de comerç ha d’obrir totes les àrees, hauria d’invalidar aquells acords que
condueixen al lliure comerç de béns, excloent l’agricultura. A la pràctica, no
obstant, la UE intentarà resoldre aquesta dificultat per mitjà d’una exempció.

5.4. Dificultats d’un sistema de comerç
multilateral

Liberals i proteccionistes en el sistema de la UE

En general, les institucions de la UE estan a favor del lliure comerç i
contribueixen al desenvolupament de l’OMC. Les opinions dels Estats mem-
bres estan molt més dividides. Com en la majoria d’àrees, seria insensat
assumir que un determinat país mantindrà una mateixa línia en tots els
assumptes. Però hem de dir que els països del nord-oest de la UE tendeixen
en general a ser lliurecanvistes, mentre que França i els països del sud i de
l’est que li donen suport són sovint més proteccionistes. Les aliances poden
aparèixer o desaparèixer quan es tracta de temes concrets. Quan es va esta-
blir el règim de la banana, el Regne Unit, el desembre de 1992, i més tard
Dinamarca, el febrer de 1993, van ser els països que en les seves successives
presidències van assumir la responsabilitat d’organitzar els vots necessaris
per donar suport a acords restrictius, que van ser aprovats, si bé tots dos paï-
sos eren «lliurecanvistes».

Els nous proteccionistes

Tant alguns grups polítics com grups de pressió monotemàtics estan
a favor del retorn a un règim comercial restrictiu. El polític més destacat en
aquest sentit va ser el ja desaparegut Sir James Goldsmith, que va exercir de
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parlamentari europeu. La seva opinió, molt coneguda als debats de política
comercial, era que si no hi havia controls, el nivell de vida dels treballadors
europeus es veuria reduït al dels països del tercer món, amb els quals compe-
tirien en el comerç i en les inversions. La majoria dels partits de dreta a l’Eu-
ropa continental són proteccionistes en les seves propostes polítiques.

L’opinió de l’esquerra contra el lliure comerç es manifesta a través
dels grups de pressió mediambientals. Colin Hines, de la Unitat Econòmica
Internacional de Greenpeace, escriu: «Davant qualsevol problema –recessió,
decadència regional, atur, pobresa al tercer món, crisi de l’Europa de l’est–,
les respostes dels experts occidentals sempre contenen les mateixes paraules:
lliure comerç.»

Des del punt de vista de les empreses, totes dues forces són impor-
tants. Als països més importants de la UE, al voltant del 15% dels votants
opten pels partits que contemplen la «protecció del comerç» en el seu pro-
grama (tot i que no necessàriament és el punt principal). Els esdeveniments
recents han conscienciat, potser fins i tot massa, els directius de la influència
de Greenpeace i, per tant, la seva posició també s’ha de tenir en compte.
Greenpeace és el membre més visible d’una aliança de grups de pressió
mediambiental, tots ells oposats al lliure comerç. Segons aquesta aliança, les
normes mediambientals acordades per consens són probablement menys
rigoroses que altres imposades pels països individualment.

Comerç i medi ambient

A pesar de les preocupacions dels manifestants que participen a les
campanyes, el comerç i el medi ambient figuren en una posició molt desta-
cada a la llista de prioritats de l’Organització Mundial de Comerç i, per tant,
també a la de la UE. La nova comissió, creada a Marràqueix, es va estrenar
amb un «exercici de presa de possessió», valorant els diversos acords inter-
nacionals i els instruments de política comercial, així com el seu possible
efecte.

La resposta de la UE està inclosa a la comunicació de la Comissió
elevada al Parlament i al Consell el febrer de 1996. La Comissió posa èmfasi
en la necessitat de preservar el sistema multilateral i d’utilitzar amb precau-
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ció els instruments de política comercial, alhora que ratifica el seu compro-
mís per al desenvolupament sostenible.

Presentació d’un cas davant la UE

Tant si es tracta d’un cas estratègic (els efectes sobre la indústria d’un
desenvolupament concret de la política comercial), ofensiu (obertura de mer-
cats) o defensiu (antidumping), com si comporta una distorsió substancial
del comerç, val la pena entrar en contacte amb els serveis de la Comissió. Al
principi, es tractarà d’un contacte informal per determinar si el problema
forma part d’un problema més general que es pot resoldre utilitzant mesures
de política comercial. La Delegació Permanent de la Comissió davant
l’OMC, amb seu a Ginebra, està presidida per Carlo Trojan, que ostenta rang
d’ambaixador. La Delegació està formada per representants de la majoria de
les DG afectades. Els membres de la Delegació seran experts en comerç
internacional. Igual que la majoria de funcionaris de la Comissió, estan
oberts a la consulta, i conèixer la seva opinió sobre el possible interès de la
UE en un cas determinat pot ser molt útil.

Alhora, tenint en compte la implicació del Consell i del Comitè 133,
serà recomanable consultar els governs dels Estats membres. Es pot consul-
tar el ministeri nacional i els experts comercials de la representació perma-
nent del país a Brussel·les. 

No és probable que la Comissió iniciï una actuació en nom d’una sola
empresa, és a dir, que si de la consulta inicial se’n desprèn la possibilitat
d’actuar, la primera cosa que cal fet és trobar aliats (en el cas d’antidumping,
serà una obligació legal demostrar que és el seu sector el que es veu afectat).
Els aliats no tan sols contribuiran a reforçar el seu cas, sinó que l’ajudaran a
sufragar els costos d’un advocat especialitzat que serà necessari contractar
per preparar formalment el cas.

De les federacions europees es poden aconseguir aliats molt útils. Pel
que fa als «temes estratègics», la UNICE actua en representació de la indús-
tria. Disposa d’un comitè de relacions externes compost per empresaris i
experts de les federacions nacionals, a més d’un director amb dedicació
exclusiva, que és el responsable. UNICE manté una estreta relació amb la
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Comissió. Les empreses també estan representades globalment per la Cam-
bra de Comerç Internacional, amb seu a París, que al seu torn està relaciona-
da amb l’OCDE. És recomanable seguir els debats i les publicacions de
l’OCDE en els quals es desenvolupen noves estratègies que després afloraran
als debats de l’OMC. Un exemple d’això va ser el treball de l’OCDE sobre
proteccionisme agrícola durant la dècada dels vuitanta, que més tard va
constituir la base de l’acord aconseguit a la Ronda Uruguai. Pel que fa a
temes «tàctics», tant «ofensius» com «defensius», els aliats poden ser mem-
bres de la seva organització sectorial europea. Tot i així, caldrà establir una
aliança ad hoc.

Obertura de mercats

Mitjançant el document de la Comissió sobre Estratègia del 14 de
febrer de 1996 (COM(96)53) es va crear un Grup d’Acció per a l’Accés als
Mercats, suposadament la primera porta per atendre les consultes dels
empresaris. Aquest Grup coordina els serveis de la Comissió i compta amb
una nova base de dades sobre barreres comercials i instruments de política
comercial apropiats per combatre-les. Les actuacions, si són necessàries,
s’emprendran en el marc del Reglament 3286/94, un de la sèrie de regla-
ments que va fer efectiu l’acord de l’OMC dins la UE.

Antidumping

Per iniciar un procediment cal recórrer primer a la DG de Comerç.
Haurà de demostrar que vostè representa una indústria europea, que s’ha
produït un «dany» i recordar que la Comissió està obligada a tenir en compte
no tan sols el seu problema, sinó l’«interès de la Comunitat». Per exemple,
sovint els importadors subministren components o materials als fabricants, i
per tant, caldrà considerar amb molta cura qualsevol mesura que faci aug-
mentar substancialment el preu en el mercat de la UE. Al Reglament del
Consell 3283/94 s’especifiquen les actuacions que la UE ha de dur a terme.
Un advocat experimentat ha arribat a la conclusió següent: «Les normes
antidumping de la UE ofereixen una oportunitat real a la indústria per acon-
seguir protecció davant dels seus competidors no europeus, per guanyar, per
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exemple, un avantatge competitiu. Per als proveïdors no europeus del mercat
de la UE (i els seus importadors), les normes són una amenaça important
(que pot comportar decisions com la de produir dins de la mateixa UE).»

Una oportunitat per a les empreses

En conjunt, l’àrea de política comercial ofereix, a part d’algunes
amenaces, moltes oportunitats per a les empreses, i les seves institucions
constitueixen un interlocutor molt vàlid per a aquells que entenen els pro-
cessos.

5.5. Per saber més coses

L’OMC publica una guia general sobre les seves activitats: Con el
comercio hacia el futuro. Conté gràfics útils i un glossari. Es pot obtenir
gratuïtament a: OMC, Centre William Rappard, rue de Lausanne 154, CH-
1211 Ginebra.

L’OMC ofereix una àmplia sèrie de publicacions sobre temes gene-
rals i específics. A la mateixa adreça anterior se’n pot obtenir una relació.
Així mateix, és possible trobar àmplia informació sobre l’OMC en castellà a
la web: www.wto.org.



VI. Transparència en els mercats
i en els preus(*)

«Si rebaixem els preus, li tornem la diferència». Això deien els anun-
cis de la casa Ford de l’any 1999. ¿Què és el que els va conduir a fer aquesta
afirmació i per què ho van fer en una important campanya publicitària? Va
ser una mostra espectacular de les pressions derivades de la transparència de
preus.

Quadre 6.1

PREUS D’AUTOMÒBILS AL REGNE UNIT
Índexs relatius als 15 Estats membres

Marca/model El més car Espanya El més barat

Ford Mondeo RU – 138 101 DK – 74

Opel Corsa RU – 125 108 DK – 88

SEAT Ibiza RU – 133 114 DK – 84

VW Polo RU – 149 120 Fin-100

Nota: Preus a 1 de novembre de 1999.
Font: Comissió Europea.

Hi ha quatre tipus de pressions, que experimenten un desenvolupa-
ment molt ràpid, que contribueixen a la transparència de preus:
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(*) Aquest capítol va ser publicat a CBI European Business Handbook 2000 i ha estat reproduït amb el permís de
Kogan Page Ltd.



• El canvi cap a una moneda única –l’euro– a 11 països d’Europa.

• El creixement del comerç electrònic.

• La creixent efectivitat en la política de la competència a Europa i als
diferents països de la UE.

• La culminació del Mercat Únic mitjançant la liberalització i la pri-
vatització de companyies de telecomunicacions i energètiques.

Transparència de preus: diferències en territori europeu

Encara que sembli sorprenent, els preus són molt variats a tot el terri-
tori europeu. Tal com mostra la taula, hi ha una diferència percentual de 20
punts en el preu global entre els Estats membres, i Espanya és el més barat.

Aquestes diferències es reflecteixen en els preus al detall d’articles
concrets.

El baix nivell de preus a Espanya també aquí és sorprenent.

Altres treballs de l’organització europea de consumidors BEUC mos-
tren diferències similars en una altra sèrie de productes: 200% en el preu
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Gràfic 6.1

NIVELLS DE PREUS DE CONSUM A LA UE
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d’una ampolla de litre i mig de Coca-Cola i 189% en el d’un Big Mac entre
diferents països. (La conversió en euros dels diferents preus nacionals mos-
traria: Coca-Cola 0,77 e a Espanya davant d’1,57 e a Alemanya; Big Mac
1,85 e a Grècia davant 3,50 e a Dinamarca.)

Fins ara, les diferències s’han dissimulat en certa mesura mitjançant
l’ús de les diferents monedes nacionals, però a partir de l’1 de gener del
2002 tots els preus seran en euros i en cèntims d’euro, amb la qual cosa es
posaran de manifest totes les diferències.

S’ha dit que les diferències en articles petits de productes de consum
no són gaire importants, ja que és improbable que els consumidors viatgin pel
continent només per adquirir un tub de pasta de dents. Aquesta opinió no té
en compte, però, les nombroses persones que viuen a poca distància d’una
frontera, ni tampoc una cosa més important encara, com són les actuacions
dels majoristes del «comerç paral·lel», que tendeixen a anivellar les diferèn-
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Gràfic 6.2

COMPRES A EUROPA
Percentatge de variació respecte al país amb el preu més baix
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cies de preu. L’empresa de missatgeria UPS informa que transporten en vai-
xell contenidors de pasta de dents des d’Alemanya fins a Suècia a causa de la
diferència de preus. Al seu torn, comerciants paral·lels procedents del sud
d’Alemanya subministren molts productes de consum al nord d’Itàlia.

El comerç electrònic permet una comparació immediata de preus
entre els diferents països. Això és especialment important per als articles de
preu elevat i els productes dels serveis financers. Les diferències en el preu
dels articles cars (cotxes per a consumidors i béns de capital per al comerç)
es manifesten fins i tot abans que es produeixi el pas cap a la moneda única.
L’empresa automobilística Ford es veu pressionada per una àmplia campanya
publicitària basada en dades de la Comissió Europea que mostren que els
cotxes al Regne Unit són un 45% més cars que a la resta del continent euro-
peu. Això ha propiciat una resposta, a pesar que la lliura es mantingui al
marge d’Europa.

Els serveis financers són especialment sensibles a la comparació de
preus, perquè tant l’oferta com la compra es poden fer per via electrònica.
Encara que el disseny específic de molts productes reflecteix els impostos
nacionals, els tipus d’interès i les primes de les assegurances es poden com-
parar fàcilment, i les variacions que hi ha en aquest sentit són molt conside-
rables. A més, per als consumidors que tracten d’aconseguir un préstec, el
pas a la moneda única no tan sols crea transparència, sinó que elimina el risc
de contreure un préstec en divises.

Regulació de la competència: prohibició de restriccions

La multa més elevada que la Comissió ha imposat fins al moment
actual per incompliment de la llei de la competència puja 102 milions d’ecus,
a VW-Audi (IP98/94). La societat impedia als seus concessionaris italians
subministrar cotxes a clients alemanys o austríacs a preus inferiors als dels
mateixos models en els seus països respectius. Al final de l’any 1999, la Co-
missió va investigar quatre fabricants més, sospitosos d’infraccions similars.

Així, les empreses automobilístiques no tan sols han d’afrontar la
pèrdua de clients particulars que van a comprar cotxes més barats a un altre
país, sinó que temen no poder fer res per impedir-ho.
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Tot això és una clara manifestació de la manera com la política de la
competència està forçant la convergència de preus. El cas contra VW hauria
de ser considerat en el context de les discussions que en aquest moment
tenen lloc a la Comissió sobre el sistema de concessions úniques, fins ara
molt generalitzades a la indústria de l’automòbil. Això comporta una «res-
tricció vertical» que normalment aniria en contra del reglament de la UE.
Fins a la data, la indústria de l’automòbil s’ha beneficiat d’una «exempció
per categoria» que li ha permès continuar amb el sistema de concessionaris.
El 1996 va ser renovada per un període de sis anys. El setembre de 1999, la
Comissió va obrir una investigació formal sobre el sistema, el qual podria
desaparèixer l’any 2002.

El Mercat Únic i les empreses de serveis públics

Quan, el gener de 1993, es va crear el Mercat Únic, acompanyat d’un
gran desplegament de publicitat, la confederació europea d’empresaris UNI-
CE (a la qual pertany la CEOE), alhora que celebrava el que s’havia aconse-
guit, era conscient que encara faltava molta feina per fer. Des del punt de
vista de l’empresari, algunes de les omissions més importants eren els
monopolis nacionals de serveis públics i de telecomunicacions. Els preus
d’aquests subministraments essencials eren, en general, més alts que als
Estats Units o al Japó, i hi havia grans diferències fins i tot entre països
veïns. La UE s’ha ocupat cada vegada més d’aquest problema introduint
directives per a la liberalització de les telecomunicacions, el subministra-
ment de gas i, més recentment, l’electricitat.

Les liberalitzacions han anat acompanyades, en general, de les priva-
titzacions. Durant el període 1998-99 s’ha produït una onada creixent d’ad-
quisicions nacionals i transfrontereres.

Així mateix, s’han produït espectaculars reduccions dels preus apli-
cats, especialment a les telecomunicacions. D’aquesta manera, la transparèn-
cia es manifesta tant en el mercat com en els preus.
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Quadre 6.2

ADQUISICIONS TRANSFRONTERERES I FUSIONS
Telecomunicacions, aigua i energia (1998-99)

Objectiu (país) Comprador (país) Valor (milions $)

Mannesmann (Alemanya) Vodaphone (Regne Unit) 190.000

Airtouch (Estats Units) Vodaphone (Regne Unit) 65.902

Orange (Regne Unit) Mannesmann (Alemanya) 35.000

One2One (Regne Unit) Deutsche Telecom (Alemanya) 13.629

Energy Group (Regne Unit) Texas Utilities (Estats Units) 10.947

Omnitel (Itàlia) Mannesmann (Alemanya) 8.404

TeleDenmark (Dinamarca) Ameritech (Estats Units) 3.160

Wessex Water (Regne Unit) Enron Corp. (Estats Units) 2.227

Esat (Irlanda) BT (Regne Unit) 1.600

ComTel (França) NTL (Japó) 9.098

Enertel (Països Baixos) Energis (Regne Unit) 574

En aquells àmbits en els quals el Mercat Únic encara no actua és on
apreciem les diferències de preu més importants. Això passa especialment en
el cas dels medicaments. Encara que les empreses farmacèutiques, com totes
les altres, estan subjectes als reglaments del Mercat Únic, els 15 Estats mem-
bres de la UE mantenen zelosament el dret de gestionar els seus propis siste-
mes sanitaris i pretenen controlar i reduir els preus dels medicaments que
compren. Així, poden sorgir tensions, com la que hi ha entre els mercats
espanyol i britànic, amb la qual cosa els importadors paral·lels seran una
vegada més molt actius en aquest camp.

L’actuació del Mercat Únic és predominant i les poques àrees on no
actua estan sent atacades sistemàticament. Això, sumat als efectes de la UEM
i els avenços cap a la moneda única, comporta un augment de la transparèn-
cia de preus i de mercats que afectarà fonamentalment tots els empresaris.
Alguns hi guanyaran i d’altres es veuran amenaçats. Aquells que s’anticipin
a la situació i es preparin per actuar en conseqüència probablement figuraran
entre els guanyadors.
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Fonts

• Per a una comparació actualitzada d’una sèrie de productes i per
estar al corrent de les últimes novetats i dels casos relacionats amb la políti-
ca de la competència, visiti la web: europa.eu.int

Trobarà informació detallada a les entrades «Single Market», «Statis-
tics», «Competition»
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Annex:
Punts d’informació i de contacte 

sobre la Unió Europea

1. Institucions i organismes europeus

2. Organismes espanyols de representació davant 
les institucions comunitàries

3. Institucions de la UE a Espanya

4. Punts d’informació a Espanya d’interès 
per a empreses i professionals

4.1. Euro Info Centres a Espanya

4.2. Altres serveis d’informació
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1. Institucions i 
organismes europeus

INSTITUCIONS COMUNITÀRIES

Parlament Europeu
Secretaria General
Bâtiment Robert Schuman
L - 2929 LUXEMBURG
Telèfon: (00 352) 43001
Fax: (00 352) 43 00 29494

Parlament Europeu
Avenue du Président Robert Schuman, 1
F - 6700 ESTRASBURG Cedex (França)
Telèfon: (00 33388) 174001

Parlament Europeu
Rue Wiertz
Bâtiment Space Léopold
B - 1047 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 284 21 11
Fax: (+ 32) 2 284 49 71
Internet: http://www.europarl.eu.int

Consell de la Unió Europea
Rue de la Loi, 175
B - 1048 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 285 61 11
Fax: (+ 32) 2 285 73 97/81

Centre de Conférences
Plateau Kirchberg
L - 2929 LUXEMBURG
Telèfon: (00 352) 430 21
Internet: http://europa.eu.int

Comissió Europea
Rue de la Loi, 200
B - 1049 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 299 11 11/295 11 11
Fax: (+ 32) 2 295 01 38/295 01 39/295 01 40

Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L - 2920 LUXEMBURG
Telèfon: (00 352) 43011
Fax: (00 352) 43 01 35049
Internet: http://europa.eu.int

EUR-OP
Oficina de Publicacions Oficials de les CE
Rue Mercier, 2
L - 2985 LUXEMBURG
Telèfon: (00 352) 29 29 1
Fax: (00 352) 29 29 44 619
Internet: http://www.eur-op.eu.int/

EUROSTAT
Oficina Estadística de les CE
Oficina d’informació
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L - 2920 LUXEMBURG
Telèfon: (00 352) 4335 2251
Fax: (00 352) 4335 22221
Delegació
Rue de la Loi, 130
B- 1049 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 299 66 66
Fax: (+ 32) 2 295 01 25
Internet: http://europa.eu.int/comm/eurostat/

DG Sanitat i Protecció dels Consumidors
Direcció D
Oficina Alimentària i Veterinària
Food and Veterinary Office
Belfield Office Park
Beech Hill Road
Clonskeagh
DUBLÍN 4
Telèfon: +353 1 2064711
Fax: +353 1 2064704

ECHO
Oficina Humanitària de la Comunitat
Europea
Rue de la Loi, 200
B - 1049 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/
index_es.htm
Conseller per a informació
Giorgio.guarneri@cec.eu.int

Centre Comú d’Investigació
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B - 1049 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (32-2) 299 11 11 (central)
Fax: (32-2) 295 01 46
http://www.jrc.cec.eu.int/
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Tribunal de Justícia de les Comunitats
Europees
Palais de la Court de Justice
Bd Konrad Adenauer, Kirchberg
L - 2925 LUXEMBURG
Telèfon: (00 352) 43031
Fax: (00 352) 43 03 2600
Internet: http://www.curia.eu.int

Tribunal de Comptes Europeu
Rue Alcide De Gasperi, 12
L - 1615 LUXEMBURG
Telèfon: (00 352) 43981
Fax: (00 352) 43 93 42
Internet: http://www.eca.eu.int

Comitè Econòmic i Social
Rue Ravenstein, 2
B - 1000 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 546 90 11
Fax: (+ 32) 2 513 48 93
Internet: http://www.esc.eu.int

Comitè de les Regions
Direcció de Comunicació i Premsa
Rue Belliard, 79
B - 1040 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 282 22 11
Fax: (+ 32) 2 282 23 22
Internet: http://europa.eu.int/comreg/comreg.html

Banc Europeu d’Inversions
Bd. Konrad Adenauer, 100
L - 2950 LUXEMBURG
Telèfon: (00 352) 4379 1
Fax: (00 352) 4377 04
Internet: http://www.bei.org

Fons Europeu d’Inversions
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 LUXEMBURG
Telèfon: (352) 42 66 88-1
Fax: (352) 42 66 88-200
E-mail: info@eif.org
Website: www.eif.org

Banc Central Europeu
Kaiserstrasse, 29
D - 60311 FRANKFURT (Alemanya)
Telèfon: (00 49 69) 69 13 440
Fax: (00 49 69) 69 13 44 60 00
Internet: http://www.ecb.int

AGÈNCIES I ALTRES ORGANISMES
COMUNITARIS

Agència Europea del Medi Ambient
Kongens Nytorv, 6
DK- 1050 COPENHAGUEN K (Dinamarca)
Telèfon: (00 45) 33 36 71 00
Fax: (00 45) 33 36 71 99
E-mail: information.centre@eea.eu.int
Internet: http://www.eea.eu.int

Agència Europea per a l’Avaluació 
de Medicaments
7, Westferry Circus
Canary Wharf
UK- E14 4 HB LONDRES (Gran Bretanya)
Telèfon: (00 44 171) 418 84 00
Fax: (00 44 171) 418 84 16
E-mail: mail@emea.eudra.org
Internet: http://www.eudra.org/emea.html

CEDEFOP
Centre Europeu per al Desenvolupament 
de la Formació Professional
Direcció Postal: P.O. Box 27 - Finikas
GR - 55102 TESSALÒNICA (Grècia)
Telèfon: (00 30 31) 49 01 11
Fax: (00 30 31) 49 01 02
E-mail: webmaster@cedefop.gr
Internet: http://www.cedefop.gr

Fundació Europea de Formació
Viale Settimio Severo, 65
Villa Gualino
I - 10133 TORÍ (Itàlia)
Telèfon: (00 39 11) 630 22 22
Fax: (00 39 11) 630 22 00
E-mail: info@etf.eu.int
Internet: http://www.etf.it

Fundació Europea per a la millora 
de les condicions de vida i de treball
Loughlinstown House
Shankill - Co. Dublín
IRL - DUBLÍN 18 (Irlanda)
Telèfon: (00 353 1) 282 68 88
Fax: (00 353 1) 282 64 56 / 282 42 09
E-mail: postmaster@eurofound.ie
Internet: http://www.eurofound.ie
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Observatori Europeu de la droga 
i les toxicomanies
Rua da Cruz de Santa Apolonia, 23-25
P - 1100 LISBOA (Portugal)
Telèfon: (00 351 1) 811 30 00
Fax: (00 351 1) 813 17 11
E-mail: info@emcdda.org
Internet: http://www.EMCDDA.org

Observatori Europeu de fenòmens 
racistes i xenòfobs
Rahlgasse 3,
1060 VIENA (Àustria)
Telèfon: (00 43 1) 580 30 0
Fax: (00 43 1) 580 30 99
E-mail: media@eumc.at
Internet: http://www.eumc.at

Oficina Comunitària de Varietats Vegetals
45, Avenue de Grésillé
F - 49004 ANGERS (França)
Telèfon: (00 33) 241 36 84 50
Fax: (00 33) 241 36 84 60
Internet: http://www.cpvo.fr
Direcció Postal: Boîte Postal 2141
CEDEX 02
F-49021 ANGERS (França)

Centre de Traducció dels Òrgans 
de la Unió
Nouvel Hémicycle, niveau -4
1, rue du Fort Thüngen
L-1499 LUXEMBURG
Telèfon: (+352) 42 17 11-1
Fax: (+352) 42 17 11-220
E-mail: cdt@cdt.eu.int

2. Organismes espanyols de
representació davant les
institucions comunitàries

REPRESENTACIÓ PERMANENT
D’ESPANYA DAVANT LA UNIÓ EUROPEA

52, Bd. du Régent
B - 1000 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 509 86 11
Fax: (+ 32) 2 511 19 40

DELEGACIONS DE LES COMUNITATS
AUTÒNOMES I ALTRES ORGANISMES

Andalusia
Delegación de la Junta de Andalucía
Av. des Arts, 3-4-5, 2n
B - 1210 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 209 03 30
Fax: (+ 32) 2 209 03 31
E-mail: junta-andalucia@skypro.be

Aragó
Gobierno de Aragón
Square de Meeûs, 18
B - 1040 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfons: (+ 32) 2 502 43 44 / 2 502 84 09
Fax: (+ 32) 2 502 76 61
E-mail: dga.bxl@euronet.be

Astúries
Principado de Asturias
Av. des Arts, 3-4-5, 10è
B - 1210 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 223 02 14
Fax: (+ 32) 2 223 04 94
E-mail: pasbrus@euronet.be

Balears
Centre Balears Europa
Av. des Arts, 3-4-5, 7è
B - 1210 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 223 14 10
Fax: (+ 32) 2 223 25 24
E-mail: centre.balears.europa@skynet.be

Canàries
Gobierno de Canarias
Av. de la Toison d'Or, 55, 4t
B - 1060 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 534 97 33
Fax: (+ 32) 2 534 97 34
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Cantàbria
Oficina del Gobierno de Cantabria
Bulevard du Regent, 58
B - 1000 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 512 81 01

Castella-la Manxa
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Rue de la Loi, 83 y 85, 1r
B - 1040 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 231 14 77
Fax: (+ 32) 2 231 03 13
E-mail: BRUSSEL·LES@jccm.es

Castella i Lleó
Oficina de la Junta de Castilla y León
Av. des Arts, 3-4-5, 3r
B - 1210 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 223 02 55
Fax: (+ 32) 2 223 00 57
E-mail: oficina.cyl@skynet.be

Catalunya
Patronat Català Pro Europa
Rue de la Loi, 227, 2n
B - 1040 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 231 03 30
Fax: (+ 32) 2 230 21 10
E-mail: pcpebxl@catalunyapcpe.be

Diputació de Barcelona
Av. des Arts, 3-4-5, 4t
B - 1210 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 223 35 21
Fax: (+ 32) 2 223 35 27
E-mail: diba.bxl@skynet.be

Extremadura
Oficina de Extremadura
Square Ambiorix, 17
B - 1000 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 736 59 50
Fax: (+ 32) 2 736 60 10
E-mail: fomento.bxl@skynet.be

Galícia
Fundación Galicia-Europa
Av. Milcamps, 105
B - 1030 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 735 54 40
Fax: (+ 32) 2 735 46 78
E-mail: GaliciaBru@pophost.eunet.be

Madrid
Oficina de la Comunidad de Madrid en Bruselas
Av. de la Toison d'Or, 55, 3r
B - 1060 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 534 74 39
Fax: (+ 32) 2 534 74 31
E-mail: comunidad.madrid.oficina@skynet.be

Múrcia
Oficina de la Región de Murcia
Av. des Arts, 3-4-5, 8è
B - 1210 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 223 33 48
Fax: (+ 32) 2 219 14 58
E-mail: of.murcia@skynet.be

Navarra
Gobierno de Navarra. Delegación ante la UE
Av. des Arts, 3-4-5, 4t
B - 1210 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 223 75 39
Fax: (+ 32) 2 223 75 42
E-mail: gobierno.navarra@skynet.be

País Basc
Delegación de Euskadi
Rue des Deux Églises, 27
B - 1000 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 285 45 10
Fax: (+ 32) 2 285 45 11
E-mail: charo.bengoetxea@euskadi.be

La Rioja
Oficina de La Rioja en BRUSELAS
Av. des Arts, 3-4-5, 9è
B - 1210 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 219 03 57
Fax: (+ 32) 2 219 35 38
E-mail: ofirioja@euronet.be

València
Delegación de la Comunidad Valenciana
Rue de la Loi, 227
B - 1040 BRUSSEL·LES (Bèlgica)
Telèfon: (+ 32) 2 230 28 20
Fax: (+ 32) 2 230 90 19
E-mail: info@delcomval.be
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3. Les institucions de la UE 
a Espanya

COMISSIÓ EUROPEA

Representació a Espanya
Paseo de la Castellana, 46
28046 MADRID
Telèfon: 91 423 80 00
Fax: 91 576 03 87
Internet: http://www.euroinfo.cce.es

Representació a Barcelona
Avinguda Diagonal, 407 bis
Edifici Banco Atlántico, plantes 18 i 12
08008 BARCELONA
Telèfon: 93 415 81 77
Fax: 93 415 63 11

PARLAMENT EUROPEU

Oficina a Espanya
Paseo de la Castellana, 46
28046 MADRID
Telèfon: 91 436 47 47
Fax: 91 577 13 65 (Direcció)
91 578 31 71 (Documentació)
Internet: http://www.europarl.es

Avinguda Diagonal, 407 bis
Edifici Banco Atlántico, planta 18
08008 BARCELONA
Telèfon: 93 415 81 77
Fax: 93 415 63 11

BANC EUROPEU D’INVERSIONS

José Ortega y Gasset, 29, 5è
28006 MADRID
Telèfon: 91 431 13 40
Fax: 91 431 13 83

ORGANISMES COMUNITARIS

Agència Europea per a la Seguretat 
i la Salut en el Treball
Gran Vía, 33
48009 BILBAO
Telèfon: 94 479 43 60
Fax: 94 479 43 83
E-mail: information@eu-osha.eu.int
Internet: http://europe.osha.eu.int

Oficina d’Harmonització del Mercat 
Interior (OAMI)
Marques, dibuixos i models
Avda. Aguilera, 20
03080 ALACANT
Telèfon: Centraleta: 96 513 91 00
Informació general: 96 513 92 43 
96 513 92 72
Fax: 96 513 91 73
Internet: http://www.oami.eu.int

Institut de Prospectiva Tecnològica
Centre Comú d’Investigació
World Trade Center
Isla de la Cartuja, s/n.
41092 SEVILLA
Telèfon: 95 448 83 18
Fax: 95 448 83 00
E-mail: ipts_secr@jrc.es
Internet: http://www.jrc.es

Comunicació / Relacions Públiques
Telèfon: 95 448 83 21
Fax: 95 448 83 39
E-mail: marta.gonzalez@jrc.es
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4. Punts d’informació a Espanya d’interès 
per a empreses i per a professionals

EURO INFO CENTRES A ESPANYA

Contactes

Andalusia

ES-203 EIC - Confederación de Empresarios de Andalucía
SEVILLA Isla de la Cartuja, s/n
internacional@cea.es 41092 SEVILLA

Telèfon: 95 448 89 00
Fax: 95 448 89 14
http://www.cea.es/nuevo/servicios.htm#internacional

ES-216 EIC - BANESTO - Proyecto Europa, S.A.
MÀLAGA Plaza de la Constitución, 9
proeurop@banesto.es 29008 MÀLAGA

Telèfon: 95 222 09 59
Fax: 95 222 09 36
http://euro.banesto.es

Aragó

ES-225 EIC - Confederación de Empresarios de Aragón
SARAGOSSA Plaza de Roma, F-1, 1ª pl.
joalonso@crea.es 50010 SARAGOSSA

Telèfon: 976 35 57 86
Fax: 976 32 75 08
http://www.crea.es

Astúries

ES-218 EIC - Instituto de Fomento Regional del Principado de Asturias 
LLANERA (Astúries) Parque Tecnológico de Asturias
euro@ifrasturias.com 33420 LLANERA (Astúries)

Telèfon: 98 598 00 20
Fax: 98 526 44 55
http://www.ifrasturias.com

Balears

ES-219 EIC - Centre Balears Europa
PALMA DE MALLORCA Ramon Llull 2, Edif. Sa Nostra
ffeliu@bitel.es 07001 PALMA DE MALLORCA

Telèfon: 971 71 98 77
Fax: 971 71 46 81
http://www.bitel.es/cbe

Canàries

ES-212 EIC - Dirección General de Promoción Económica.
LES PALMES DE G. CANÀRIA Consejería de Economía y Hacienda
mdiasua@gobiernodecanarias.org León y Castillo 431, 2ª Pl. (Edif. Urbis)

35007 LAS PALMAS DE GRAN CANÀRIA
Telèfon: 928 30 31 17
Fax: 928 30 31 18
http://www.gobiernodecanarias.org
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Cantàbria

ES-227 EIC - Sodercan
SANTANDER Avda. de los Infantes, 32 (Quinta Labat)
jmanuel@sodercan.com 39005 SANTANDER

Telèfon: 942 29 00 03
Fax: 942 29 02 76
http://www.sodercan.org

Castella-la Manxa

ES-206 EIC - Confederación Regional de Empresarios  
ALBACETE de Castilla-La Mancha
fedaeuro@feda.es Rosario, 29, 3ª

02001 ALBACETE
Telèfons: 967 21 73 00 / 01 / 04
Fax: 967 24 02 02
http//www.feda.es

ES-222 EIC - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo
TOLEDO Plaza San Vicente, 3
eictoledo@camaras.org 45001 TOLEDO

Telèfon: 925 28 01 12
Fax: 925 28 00 07
http:/www.ccitoledo.camerdata.es

Castella i Lleó

ES-224 CEEI - Castilla y León - Centro Europeo de Empresas 
BOECILLO (Valladolid) e Innovación de Castilla y León (CEEI)
ana.hernandez@cict.jcyl.es Parque Tecnológico. Edif. CEEI

47151 BOECILLO (Valladolid)
Telèfon: 983 54 80 15
Fax: 983 54 80 57
http://www.ceical.es/eic/

Catalunya

ES-209 EIC - Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
BARCELONA de Barcelona
tcuffi@mail.cambrabcn.es Avda. Diagonal, 452-454

08006 BARCELONA
Telèfon: 93 416 93 91
Fax: 93 416 07 35
http://www.cambrabcn.es/euroinfo

ES-201 EIC - Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial
BARCELONA (CIDEM)
nquintana@cidem.gencat.es Provença, 339

08037 BARCELONA
Telèfon: 93 476 72 11
Fax: 93 476 72 15
http://www.cidem.gencat.es
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Extremadura

ES-210 EIC - Ayuntamiento de Cáceres
CÀCERES Sánchez Herrero, 2 (Edif. La Chicuela)
euroinfo@mail.ayto-caceres.es 10004 CÀCERES
rdominguez@mail.ayto-caceres.es Telèfon: 927 21 71 83

Fax: 927 21 70 59
http://www.ayto-caceres.es/EIC

Galícia

ES-221 EIC - Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA Rua del Villar, 54
(La Corunya) 15705 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA (La Corunya)
alucas@ceg.es Telèfon: 981 55 58 88

Fax: 981 55 58 82
http://www.ceg.es

La Rioja

ES-213 EIC - Federación de Empresarios de La Rioja
LOGRONYO Hermanos Moroy, 8, 4º
euroventanilla@fer.es 26001 LOGRONYO

Telèfons: 941 27 12 71 / 87
Fax: 941 26 25 37
http://www.fer.es

Madrid

ES-229 Capçalera de xarxa
MADRID EIC - Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
euroventanilla@cscamaras.es Industria y Navegación

Velázquez, 157, 1º
28002 MADRID
Telèfons: 91 590 69 00 / 91 590 69 50
Fax: 91 590 69 08
http://www.cscamaras.org

ES-214 EIC - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
MADRID Pza. Independencia, 1
eur1@camaramadrid.es 28001 MADRID

Telèfon: 91 538 36 10
Fax: 91 538 36 43
http://www.camaramadrid.es

ES-205 EIC - DGPYME
MADRID Pº de la Castellana, 162, Pt. 20
erivera@ipyme.org 28046 MADRID

Telèfon: 91 583 50 71
Fax: 91 583 75 88
http://www.ipyme.org

ES-215 EIC - Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)
MADRID Gran Vía, 42, 2ª pl.
imade.eic@comadrid.es 28013 MADRID

Telèfon: 91 580 19 81
Fax: 91 580 19 72
http://www.comadrid.es/economia-internacional/
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ES-204 Capçalera de xarxa
MADRID EIC - Confederación Española de Organizaciones
eic@ceoe.es Empresariales

Diego de León, 50
28006 MADRID
Telèfon: 91 566 34 00, ext. 291
Fax: 91 564 01 35
http://www.ceoe.es

Múrcia

ES-217 EIC - Instituto de Fomento de la Región de Murcia
MÚRCIA Av. de la Fama, 3
eic-murcia@info.carm.es 30003 MÚRCIA

Telèfon: 968 36 28 18
Fax: 968 36 28 68
http://www.euroinfo-murcia.com

Navarra

ES-211 EIC - Asociación de la Industria Navarra
CORDOVILLA (Pamplona) San Cosme y San Damián, s/n
mherias@ain.es 31191 CORDOVILLA (Pamplona)

Telèfon: 948 42 11 41 / 34
Fax: 948 42 11 00
http://www.ain.es

País Basc

ES-220 Fundación EIC del País Vasco
SANT SEBASTIÀ Tomás Gros, 3 bajo
eic@euskalnet.net 20001 SANT SEBASTIÀ

Telèfon: 943 27 22 88
Fax: 943 27 16 57
http://www.euroventanilla.euskaltel.es

ES-202 EIC - Cámara Oficial de Comercio, Industria
BILBAO y Navegación de Bilbao
coopeic@ue-empresas.org Alameda Recalde, 50

48008 BILBAO
Telèfon: 94 470 65 04
Fax: 94 444 63 24
http://www.camaranet.com

Comunitat Valenciana

ES-228 EIC - Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante
ALACANT Plaza Ruperto Chapí, 3
mariajose@ceepa.es 03001 ALACANT

Telèfon: 96 514 02 67
Fax: 96 521 25 60
http://www.coepa.es
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ES-223 EIC - Cámara Oficial de Comercio, Industria
VALÈNCIA y Navegación de Valencia
vmompo@camaravalencia.es Poeta Querol, 15

46002 VALÈNCIA
Telèfon: 96 310 39 00
Fax: 96 351 63 49
http://www.camaravalencia.es

Membres associats

Galícia

ES-919 EIC - Oficio y Arte. Organización
LA CORUNYA de los Artesanos de España
correo@oficioyarte.org Camino de la Iglesia, 38

15009 LA CORUNYA
Telèfon: 981 28 81 04
Fax: 981 13 35 69
http://www.oficioyarte.org

Madrid

ES-920 EIC - Confederación Empresarial Española
MADRID de Economía Social (CEPES)
cepes@cepes.es Vallermoso, 15, 1ª pl.

28015 MADRID
Telèfon: 91 593 04 12
Fax: 91 448 73 93
http://www.cepes.es

ES-917 EIC - Federación Española de Organizaciones 
MADRID Empresariales de la Industria del Mueble
m.carrillo@feoeim.es Sagasta, 24, 3ª derecha

28004 MADRID
Telèfon: 91 594 44 04
Fax: 91 594 44 64
http://www.confemadera.es

ES-916 EIC - Consejo General de Colegios
MADRID de Graduados Sociales
info@graduadosocial.com Rafael Calvo, 7 bajo

28010 MADRID
Telèfon: 902 152 018
Fax: 91 448 85 71
http://www.graduadosocial.com

ES-918 Confederación Española de Asociaciones
MADRID de Jóvenes Empresarios (CEAJE)
ceaje@mad.servicom.es Diego de León, 22, 3º derecha

28006 MADRID
Telèfon: 91 435 09 05
Fax: 91 575 45 64
http://www.ceaje.es
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ALTRES SERVEIS D’INFORMACIÓ 

Xarxes automàtiques

REVIE

Red Vasca de Información Europea
http://www.revie.org

Membres:
Govern Basc
Diputació Foral d’Àlaba
Diputació Foral de Biskaia
Diputació Foral de Guipúscoa
Eudel (Associació de Municipis Bascos)
Centres integrants de les xarxes d’informació de
la Comissió Europea:
• Euroventanilla del País Vasco
• Centro Europeo de Información Empresarial 

de la Cámara de Comercio de Bilbao
• Centro de Estudios Europeos EIZ
• Centro de Documentación Europea de la

Universidad de Deusto
• Centro de Documentación Europea de la

Universidad del País Vasco
• InfoPoint de Álava
• Carrefour de Información Rural (Mendikoi)

REIMAD

Red Europea de Información de la Comunidad
de Madrid

No té un Web propi, les seves pàgines són al Web
de la Comunitat de Madrid
http://www.comadrid.es/cmadrid/reimad

Membres:
Centro de Documentación Europea de la
Comunidad de Madrid
Centro de Informacion y Documentación
Científica del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
Red de Centros de Información Juvenil,
dependiente del Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil de la Comunidad de
Madrid
Centres integrants de les xarxes d’informació de
la Comissió Europea:

• Centro de Documentación Europea de la
Universidad de Alcalá de Henares

• Centro de Documentación Europea de la
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales

• Centro de Documentación Europea de la
Universidad Carlos III de Madrid

• Centro de Documentación Europea de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense. Facultad de Derecho

• Centro de Estudios y Documentación Europea
de Somosaguas (CEDES) de la Universidad
Complutense. Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales

• Centro de Documentación Europea de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)

• Centro de Documentación Europea de la
Universidad Politécnica de Madrid (CEYDE)

• Centro de Documentación Europea de la
Universidad San Pablo (CEU)

• Euro Info Centro de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid

• Euro Info Centro y Centro Pyme. Área de
Información de la Dirección General de Política
de la Pyme (Ministerio de Economía)

• Euro Info Centro del Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE)

• Euro Info Centro de CEIM. Confederación
Empresarial de Madrid CEOE

Altres serveis d’informació sobre la UE

Secretaría de Estado de Política Exterior 
y para la UE
Servicio de Documentación
Padilla, 46, 2.ª planta
28006 MADRID
Telèfons: 91 379 84 11 / 12
Fax: 91 431 55 51
E-mail: sepeue.biblio@sarenet.es

Centro de Documentación Europea 
de la Comunidad de Madrid
Bárbara de Braganza, 82 D
28004 MADRID
Telèfon: 91 319 66 09
Fax: 91 319 34 75
Internet: http://www.comadrid.es
E-mail: emilio.sanchez@comadrid.es
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Centro de Información y Documentación
Científica del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas (CSIC) (CINDOC)
Joaquin Costa, 22
28002 MADRID
Telèfon: 91 563 54 82/87/88
Fax: 91 564 26 44
Internet: http://www.cindoc.csic.es
E-mail: cvidal@cindoc.csic.es (Dirección)
E-mail: sdi@cindoc.csic.es (Centro)

Centre d’Informació Europea 
Patronat Català Pro Europa
Bruc, 50, 3r
08010 BARCELONA
Telèfon: 93 567 26 26
Fax: 93 567 26 28
Internet: http//www.gencat.es/pcpe/
E-mail: cie@correu.gencat.es

Punto de Información Europea 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Avda. de Cervantes, 4
29016 MÁLAGA
Telèfons: 95 213 54 39 / 40
Fax: 95 213 54 20
E-mail: cvillen@aytomalaga.es

Diputación Provincial de Burgos
Departamento de Relaciones Institucionales 
y Asuntos Europeos
Paseo de Espolón, 34
09003 BURGOS
Telèfon: 947 25 86 34
Fax: 947 20 07 50
E-mail: aeurdibur@tsai.es

Servicio de Documentación del Centro 
de Estudios Europeos del Ayuntamiento 
de Tres Cantos
Plaza del Ayuntamiento, 2
28760 TRES CANTOS (Madrid)
Telèfon: 91 804 44 84
E-mail: ceedoc@trescantos.org

Venda i subscripció de publicacions

Publicacions de l’EUROP

MundiPrensa Libros, S. A.
Castelló, 37
28001 MADRID
Telèfon: 91 436 37 00
Fax: 91 575 39 98
E-mail: libreria@mundiprensa.es
Internet: http://www.mundiprensa.com

Boletín Oficial del Estado
Trafalgar, 27
28071 MADRID
Telèfon: 91 538 21 11
Fax: 91 538 21 21
E-mail: clientes@com.boe.es
Internet: http://www.boe.es

Greendata
Ausiàs Marc, 117-119, local 1
08013 BARCELONA
Telèfon: 93 265 34 24
Fax: 93 245 70 72
E-mail: hugo@greendata.es
Internet: http://www.greendata.es

Europroa
Pza. del Ayuntamiento, 19, 8ºF
46002 VALENCIA
Telèfon: 96 353 67 28
Fax: 96 353 61 94
E-mail: info@europroa.com
Internet: http://www.europroa.com

Sarenet
Parque Tecnológico
Edificio 103
48016 ZAMUDIO (Vizcaya)
Telèfon: 94 420 94 70
Fax: 94 420 94 65
E-mail: info@sarenet.es
Internet: http://www.sarenet.es
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Publicacions d’EUROSTAT

Eurostat Data Shop
Instituto Nacional de Estadística
Despacho 009
Paseo de la Castellana, 183
28046 MADRID
Fax: (34) 91 579 71 20
E-mail: datashop.eurostat@ine.es
http://www.euroinfo.cce.es/eurostat/index.html
Telèfon: (34) 91 583 91 67 / (34) 91 583 95 00
E-mail: pmichel.eurostat@ine.es
Telèfon: (34) 91 583 91 67
E-mail: martin.eurostat@ine.es
Telèfon: (34) 91 583 95 00
E-mail: aanderiz.eurostat@ine.es

Publicacions de l’OAMI
Telèfon: 96 513 91 02
Fax: 96 513 91 73

Vídeos de la Comissió Europea
Christiane Brethous
Paseo de la Castellana, 46
28046 MADRID
Telèfon: 91 423 80 00
Fax: 91 577 29 23
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