Centre Balears Europa - Govern de les Illes Balears

Consell Europeu
15 i 16 d’octubre de 2020

Cancell d’entrada

Els passats dies 15 i 16 d’octubre va tenir lloc a Brussel·les el Consell Europeu entre els caps d’Estat i de
Govern dels Estats de la Unió Europea. Aquestes reunions, que tenen lloc de forma regular a Brussel·les,
serveixen de guia per al projecte europeu i determinen les línies mestres del procés legislatiu de la Unió
Europea. En aquest context, el següent document recull les conclusions de la darrera de les reunions que es
va centrar sobre les relacions exteriors, la COVID-19, el canvi climàtic i les relacions entre la UE i el Regne
Unit.

Amb aquest document que teniu entre mans, el que es pretén és que els diferents departaments que
conformen el Govern de les Illes Balears puguin accedir de manera concisa i directa a les conclusions de
cada Consell Europeu i el seu context. D’aquesta manera, es facilita la transmissió de les principals línies
mestres de la política europea perquè els diferents actors puguin tenir els darrers impulsos polítics de
Brussel·les. Cal tenir present que aquestes orientacions serveixen després com a guia a la Comissió Europea
per a desglossar les diferents iniciatives legislatives i no legislatives, i és important que el Govern de les Illes
Balears n’estigui informat des del primer moment.

Finalment, ressaltar que necessitam el vostre parer. Volem que aquest informe esdevingui un instrument viu
i dinàmic, útil per al vostre treball diari en relació amb la UE, i és per això que us convidam a fer-lo vostre.
Us encorat am a demanar mes informació o aclariment de qualsevol dels punts que es plantegen.
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1. COVID-19
El Consell Europeu ha avaluat la situació epidemiològica actual, i ha celebrat els avanços en la coordinació
general a escala de la UE, inclosa la Recomanació sobre un enfocament coordinat de la restricció a la lliure
circulació.
El Consell Europeu sol·licita al Consell de la UE, la Comissió i als Estats membres que prossegueixin l’esforç
global de coordinació, en particular pel que es refereix a les normes de quarantena, rastreig transfronterer
de contactes, avaluació conjunta dels mètodes de realització de les proves i el seu reconeixement, així com
la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE.
Així mateix, el Consell Europeu reitera la necessitat de comptar amb un sòlid procés d’autorització i
supervisió, desenvolupar la capacitat de vacunació a la UE i garantir l’accés equitatiu i assequible de les
vacunes.
2. Relacions Regne Unit-UE
El Consell Europeu recorda que el període transitori acaba el 31 de desembre de 2020 i considera que els
avanços en els assumptes essencials d’interès per a la UE encara no són suficients per arribar a un acord.
El Consell Europeu reafirma la determinació de la UE d’establir una associació el més estreta possible amb
el Regne Unit, respectant les orientacions i declaracions prèviament acordades, en especial pel que fa a les
condicions de competència equitatives, la governança i la pesca.
Pel que fa a la Llei sobre el Mercat Interior presentada pel Regne Unit, el Consell Europeu recorda que
l’Acord de Retirada i els seus Protocols s’han d’aplicar plenament i al seu degut temps.
El Consell Europeu insta als Estats membres, a les institucions de la Unió i a totes les parts interessades a
que intensifiquin la seva tasca en la preparació i disposició a tots els nivells i per a qualsevol tipus de
desenllaç, inclòs el de no arribar a un acord, i convida a la Comissió a fer un estudi de mesures de
contingència unilaterals i limitades en el temps en interès de la Unió.
3. Canvi Climàtic
Per assolir l’ob ectiu d’una UE climàticament neutra d’aquí a 2050, d’acord amb els ob ectius de l’Acord
de París, la UE ha d’augmentar la seva ambició per a la propera dècada i actualitzar el seu marc d’actuació
en matèria climàtica i energia. En aquest context, el Consell Europeu ha mantingut un debat sobre la
Comunicació de la Comissió titulada “Intensificar l’ambició climàtica d’Europa per a 2030”.
El Consell considera que la UE ha d’assolir col·lectivament l’ob ectiu actualitzat de la manera més rentable
possible, i que els Estats membres participaran tenint en compte les circumstàncies nacionals i les
consideracions d’equitat i solidaritat. Tots els actes legislatius i polítics pertinents de la UE hauran de
contribuir a l’ob ectiu de 2030 i la neutralitat climàtica.
El Consell Europeu convida al Consell a avançar en aquest àmbit i anima a la Comissió a dur a terme
consultes exhaustives amb els Estats membres per avaluar les situacions específiques i proporcioni
informació sobre les conseqüències a nivell nacional. El Consell Europeu tornarà a tractar aquest assumpte
amb vistes a acordar un nou ob ectiu de reducció d’emissions per a 2030 i a presentar la contribució
determinada a nivell nacional actualitzada de la UE a la CMNUCC abans d’acabar l’any.
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El Consell Europeu insta a la resta de parts interessades a que presentin la seva contribució determinada a
nivell nacional actualitzada.
4. Relacions Exteriors
Relacions UE-Àfrica
La UE és el més gran soci comercial, d’inversió i de desenvolupament d’Àfrica. Sobre aquesta base el
Consell considera que es pot fer molt més per tal d’aprofitar l’enorme potencial de la relació entre els dos
continents.
Per ajudar a fer front als efectes de la pandèmia de la COVID-19, el Consell Europeu es va comprometre a
fomentar l’alleu ament del deute internacional dels països africans en els marcs multilaterals pertinents. Els
dirigents de la UE van demanar al Consell que preparés un enfocament comú al respecte per finals de
novembre de 2020. Els líders de la UE també es van comprometre a reforçar el suport de la UE als sistemes
de salut i a reforçar la preparació i la capacitat de resposta dels seus socis. La solidaritat i la cooperació en
la lluita contra la pandèmia, inclòs el desenvolupament de vacunes i la seva distribució, son crucials.
La UE vol ampliar la seva associació amb Àfrica per la seva transformació econòmica, paral·lelament amb
les transformacions verda i digital. El Consell Europeu va debatre la seva intenció de treballar amb els seus
socis africans i impulsar la inversió. Els següents sectors son fonamentals per a una major cooperació i
inversió:
-l’economia digital i del coneixement
-les energies renovables
-el transport
-la salut
-els sistemes agroalimentaris.
Els valors universals, la no discriminació, la igualtat de drets i la igualtat d’oportunitats per a tots,
l’empoderament de la dona, la inclusió dels oves, l’educació i les aptituds, la sostenibilitat social,
ambiental i econòmica, així com la bona governança i l’Estat de Dret son temes fonamentals transversals
per a la participació de la UE.
Els dirigents varen acordar que la UE està disposada a seguir donant suport als esforços del continent
africà en matèria de pau i seguretat, bona governança i promoció dels drets humans. La UE també desitja
que els seus socis africans s’ocupin de la mobilitat i de tots els aspectes de la migració, inclosa la migració
il·legal i la lluita contra les xarxes de contraban de migrants, tant dins dels dos continents com entre ells.
Veïnatge del sud
Amb motiu de l’any del 25è aniversari del procés de Barcelona, el Consell Europeu va acordar la celebració
d’un debat estratègic sobre el Veïnatge del Sud el desembre de 2020.
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Bielorrússia
El Consell Europeu ha expressat la seva solidaritat amb Lituània i Polònia a la llum de les mesures de
represàlia preses per part de les autoritats bielorusses, i ha condemnat la violència continua contra els
manifestants pacífics.
Turquia
El Consell Europeu va reafirmar les seves conclusions dels dies 1 i 2 d’octubre de 2020 i van deplorar les
renovades accions unilaterals i la provocació de Turquia al Mediterrani Oriental, incloses les recents
activitats d’exploració. Els dirigents de la UE van instar a Turquia a respectar les resolucions 550 i 789 del
Consell de Seguretat de les Nacions Unides, van ressaltar la importància de l’estatut de Varosha i van
reiterar la seva solidaritat plena amb Grècia i Xipre.
El Consell Europeu va instar a Turquia a donar marxa enrere sobre les mencionades mesures i que treballi
per alleujar les tensions de manera coherent i sostinguda.
MH17
El Consell Europeu va exhortar a la Federació Russa per què prosseguís a les negociacions trilaterals amb
Austràlia i els Països Baixos respecte el abatiment del vol MH17. Els dirigents consideren que després de
més de sis anys des del tràgic succés, les 298 víctimes i els seus familiars més propers mereixen justícia.
Podeu trobar més informació de la reunió del Consell Europeu clicant aquí.
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