El Parlament Europeu dona suport a acabar amb el canvi d’hora el 2021
27/03/2019 - Parlament Europeu

El Parlament Europeu ha donat suport aquest dimarts 26 de març a acabar amb el canvi d’hora estacional a la UE a partir del
2021 i permetrà a cada país escollir si vol mantenir l’horari d’estiu o el d’hivern.

Els Estats membres que decideixin quedar-se amb l'horari d'estiu canviarien per última vegada el rellotge al març del 2021,
mentre que els que triïn l'horari d'hivern haurien de tornar a canviar l'hora a l'octubre del 2021. El text ha estat aprovat amb 410
vots a favor, 192 en contra i 51 abstencions.
Els eurodiputats estan d'acord amb la iniciativa de la Comissió Europea d'acabar amb el canvi horari, però són partidaris de
retardar la seva aplicació fins al 2021 (i no al 2019 com proposava la Comissió).
Protecció del mercat interior
L'hemicicle insisteix que els Estats membres i la Comissió s'han de coordinar per garantir que l'aplicació de l'horari d'estiu a uns
països i el d’hivern en uns altres no perjudicarà el funcionament del mercat interior.
Si la Comissió conclou que el desfasament pot afectar de manera significativa i permanent el mercat interior, podrà proposar
retardar la data d'aplicació de la directiva un màxim de 12 mesos, assenyala el text aprovat pel ple.
Propers passos
Després d'aquesta votació, l'hemicicle està preparat per iniciar negociacions amb els ministres de la UE sobre el contingut final
de la directiva. Atès que el Consell no ha fixat encara una posició comuna, el dossier es traslladarà al proper Parlament, sorgit
de les eleccions del 26 de maig.
Antecedents
En resposta a iniciatives ciutadanes, el febrer de 2018 el Parlament va demanar a la comissió que avalués la conveniència de
mantenir el canvi d'horari i que, en funció de les seves conclusions, proposés una revisió de la directiva vigent.
La Comissió va efectuar una avaluació, que va rebre 4,6 milions de respostes, el 84% favorables a suprimir el canvi, i tot seguit
va presentar una proposta legislativa. Els colegisladors, el Parlament i el Consell, s'han de posar d'acord perquè el text pugui
entrar en vigor.
La UE va unificar el procediment del canvi d'hora el 1980. D'acord amb la norma vigent, els països han de canviar a l'horari
d'estiu l'últim diumenge de març i tornar a l'horari estàndard l'últim diumenge d'octubre.
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