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Cancell d’entrada 

 

 
 

En el context de la crisis actual causada pel brot de COVID-19, a més a més de treballar per a mitigar els 

efectes i cap a la recuperació econòmica, les Institucions europees han seguit treballant dins el seu àmbit de 

funcions normals, amb la presentació de la nova proposta de la Comissió per al nou període 2021-2027 del 

Marc Financer Plurianual, i amb les polítiques destinades a contribuir a les transicions verdes i digital, el 

següent document recull l’actualitat de les principals institucions i les consultes públiques de la Comissió 

Europea que romanen obertes.  

 

A banda del present document d’actualitat europea i a causa de la situació actual, hem creat dos documents 

específics que recullen tota la informació relativa a la situació de la  COVID-19 i les mesures econòmiques 

que s’han pres en relació a la mateixa. 

 

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, mensualment, a la informació d’actualitat europea 

d’una manera concisa i directa. D’aquesta manera, es facilita la localització de dossiers europeus que 

podrien ser d’interès (i, per tant, d’un seguiment més detallat per part del CBE - Brussel·les), s’identifiquen 

convocatòries de programes de finançament europeu, i s’anima a la participació a les consultes públiques de 

la Comissió Europea que romanen obertes - una de les formes més importants que té un govern regional per 

incidir en el procés legislatiu europeu. 

 

Finalment, ressaltar que s’han anant incorporant les modificacions que ens heu fet a mans, i que poc a poc el 

document intenta adaptar-se a les vostres necessitats. 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 encoratjam a demanar més informació o aclariment de qualsevol dels punts que es plantegen i a que 

exposeu les vostres necessitats concretes per tal d’ajudar-vos a participar en el procés legislatiu europeu. 

 

 

Salutacions cordials, 

 

 

 

   

Antoni Vicens-i-Vicens 

Director General de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears 

http://balearseuropa.com/coronavirus/informes-de-situacio/
http://balearseuropa.com/coronavirus/informes-de-situacio/
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1) Medi Ambient  

a) Comissió Europea  

i) La Comissió presenta la proposta de la Llei del Clima Europeu i obre una consulta sobre el 
Pacte Europeu pel Clima, en línia amb el seu compromís d’assolir la neutralitat climàtica l’any 
2050. Brussel·les, 4 de març de 2020.  

La Comissió ha presentat una proposta per consagrar en la legislació el compromís polític de la UE d’assolir la 
neutralitat climàtica per a 2050, per tal de protegir el planeta i la biodiversitat. La Llei del Clima europea fixa 
l’objectiu per l’any 2050 i l’orientació de totes les polítiques de la UE, a més d’oferir predictibilitat a les 
autoritats públiques, les empreses i els ciutadans. Al mateix temps, la Comissió obre una consulta pública 
sobre el futur Pacte Europeu pel Clima, per tal que la població pugui participar en la formulació conjunta 
d’aquest instrument.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

 

ii) La Comissió dóna suport als Estats membres en la seva transició cap a una economia 
climàticament neutra. Brussel·les, 7 de maig de 2020.  

La Comissió ha aprovat totes les sol·licituds d’ajuda realitzades per divuit Estats membres per a la preparació 
dels seus plans territorials de transició justa, que cada Estat membre haurà d’elaborar per tenir accés al 
finançament del Mecanisme de Transició Justa. Cal recordar que el Mecanisme de Transició Justa forma part 
el Pla d’Inversions del Pacte Verd Europeu i que mobilitzarà almenys 100.000 milions d’euros per 
proporcionar un suport addicional i específic a les regions més afectades per la transició cap a una economia 
climàticament neutra i que tenen menys capacitat per fer front als seus desafiaments.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

 

iii) La Comissió presenta l’Estratègia sobre la biodiversitat i l’Estratègia de la granja a la taula, 
amb l’objectiu d’aturar la pèrdua de biodiversitat i crear un sistema alimentari sa i sostenible. 
Brussel·les, 20 de maig de 2020.  

La Comissió Europa ha adoptat una nova i completa Estratègia sobre la biodiversitat per retornar la natura a 
les nostres vides i l’Estratègia “de la granja a la taula” a favor d’un sistema alimentari equitatiu, sa i 
respectuós amb el medi ambient. Les dues estratègies es reforcen mútuament, ja que uneixen la natura, els 
agricultors, les empreses i els consumidors per un futur sostenible i competitiu. 
En consonància amb el Pacte Verd Europeu, les dues estratègies proposen accions i compromisos ambiciosos 
de la UE per posar fi a la pèrdua de biodiversitat a Europa i el món i convertir els nostres sistemes 
alimentaris per tal de millorar la sostenibilitat competitiva i la protecció de la salut humana i planetària, 
sense oblidar els mitjans de subsistència de totes les parts de la cadena de valor alimentària. Les dues 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_335
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_812
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:52020DC0381
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estratègies donen prioritat als ciutadans en el seu compromís d’augmentar la protecció del sòl i el mar, 
regenerar els ecosistemes degradats i fer que la UE lideri l’escena internacional en els dos àmbits.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

 

iv) La Comissió prepara l’estiu afegint avions a la flota de rescEU. Brussel·les, 5 de juny de 2020.  

Davant el risc d’incendis forestals durant el proper estiu, la UE es prepara reforçant la flota aèria de lluita 
contra incendis del nou sistema rescEU. La UE finançarà la compra pel Govern suec de dos nous avions 
d’extinció d’incendis que s’afegiran a la reserva, el que elevarà a 13 el número d’avions i a 6 el número 
d’helicòpters de la flota rescEU l’any 2020 finançats per la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

 

v) La Comissió presenta un informe sobre l’economia blava de 2020: els sectors blaus 
contribueixen a la recuperació i faciliten el camí per al Pacte Verd Europeu. Brussel·les, 11 de 
juny de 2020.  

La Comissió Europea ha publicat l’Informe sobre l’economia blava de la UE de 2020, en el que presenta una 
visió general dels resultats dels sectors econòmics de la Unió relacionats amb els oceans i els mitjans 
costaners. L’economia blava a la UE actualment té un volum de negocis de 750.000 milions d’euros, i dóna 
ocupació a cinc milions de persones. Tot i que la pandèmia del coronavirus està afectant considerablement a 
sectors com el turisme costaner, així com la pesca i l’aqüicultura, l’economia blava en el seu conjunt 
presenta un enorme potencial pel que fa a la seva contribució a una recuperació verda.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell de la UE adopta Conclusions sobre la qualitat de l’aire. Brussel·les, 5 de març de 
2020.  

El Consell ha adoptat Conclusions sobre la qualitat de l’aire que donen orientació política per a prosseguir el 
treball destinat a lluitar contra la contaminació atmosfèrica. L’actual política d’aire net de la UE, d’acord amb 
les dades de control de l’adequació de les Directives sobre la qualitat de l’aire ambient, ha contribuït de 
manera significativa a millorar la qualitat de l’aire, però es necessari realitzar majors esforços per a reduir 
l’impacte negatiu de la contaminació atmosfèrica en la salut i el medi ambient. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1005
https://blueindicators.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_986
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6650-2020-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/05/air-quality-council-adopts-conclusions/
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ii) El Consell de la UE adopta l’Estratègia a llarg termini de la UE per a la seva presentació a la 
Convenció sobre el Canvi Climàtic. Brussel·les, 5 de març de 2020.  

El Consell ha adoptat, en nom de la UE i els seus Estats membres, l’estratègia de la UE a llarg termini per al 
desenvolupament amb naixes emissions de gasos d’efecte hivernacle. Ara es remetrà a la Convenció Marc de 
les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), tal i com exigeix l’Acord de París.  
 
L’estratègia de la UE recorda que està plenament compromesa amb l’Acord de París i els seus objectius a 
llarg termini, i fa referència al suport del Consell Europeu a l’objectiu d’aconseguir una UE climàticament 
neutra d’ara a l’any 2050.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

c) Consultes públiques 

i) Estratègia europea: adaptar-se al canvi climàtic.  

Com a part del Pacte Verd Europeu, la Comissió ha llançat una nova estratègia per ajudar a la UE a adaptar-
se als efectes del canvi climàtic. Es centrarà en: fomentar la inversió en solucions ecològiques, 
impermeabilitzar l’economia, fer que la infraestructura clau sigui més resistent, agregar factors climàtics a la 
pràctica de gestió de riscs i intensificar la prevenció i la preparació.  
 
Període de consulta: del 14 de maig al 20 d’agost de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

2) Energia  

a) Parlament Europeu 

i) Energia: els projectes prioritaris de la UE s’han d’alinear amb els objectius climàtics per l’any 
2050. Brussel·les, 18 de febrer de 2020.  

La revisió de les directrius TEN-E, que serà proposada per la Comissió Europea a finals d’aquest any, hauria 
de ser coherent amb els objectius energètics i climàtics de la UE per al 2030, el seu compromís a llarg termini 
sobre la descarbonització i el principi d’eficiència energètica. 
 
Per tal de garantir que els projectes seleccionats per la propera llista d’interessos comuns (PIC) estiguin en 
línia amb els compromisos climàtics de la UE, els eurodiputats demanen a la Comissió que proposi també 
una orientació de transició abans de finals de 2020. Per obtenir l’estatus PCI, els projectes han de contribuir 
a mantenir el subministrament d’energia assequible, una de les cinc dimensions de la Unió de l’Energia.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/05/climate-change-council-adopts-eu-long-term-strategy-for-submission-to-the-unfccc/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200218IPR72802/energy-eu-priority-projects-should-be-aligned-with-2050-climate-objectives
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b) Consultes públiques 

i) Infraestructura energètica transeuropea – revisió de garanties.  

La revisió de les directrius per a la infraestructura energètica transeuropea té com a objectiu garantir que la 
política d’infraestructura energètica de la UE sigui coherent i estigui alineada amb l’objectiu de neutralitat 
climàtica del Pacte Verd Europeu. El nostre marc d’infraestructura ha de revisar-se per tal de reflectir els 
nous desenvolupaments de polítiques, com l’adopció accelerada de fonts d’energia renovables i la integració 
intel·ligent del sector, que vincula als sectors d’energia per ajudar-los a reduir les emissions de carboni. 
 
Període de consulta: del 18 de maig al 13 de juliol de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

3) Agricultura i pesca 

a) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell de la UE adopta noves normes sobre la reutilització d’aigua per al rec agrícola. 
Brussel·les, 7 d’abril de 2020.  

La UE ha adoptat noves mesures destinades a reduir el risc d’escassetat d’aigua per al rec dels cultius. El 
Consell ha adoptat mitjançant procediment escrit un Reglament que facilitarà l’ús d’aigües residuals urbanes 
(aigua regenerada) per al rec agrícola. 
 
Aquestes normes ajudaran a Europa a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic. El Reglament, 
d’acord amb el concepte d’economia circular, millorarà la disponibilitat d’aigua i fomentarà el seu ús 
eficient. Garantint que hi hagi suficient aigua disponible per al rec agrícola, en particular durant les onades 
de calor i les sequeres més intenses, es pot ajudar a evitar la pèrdua de collites i l’escassetat d’aliments.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

b) Consultes públiques 

I) Avaluació de la política de promoció agrícola de la UE.  

Té l’objectiu d’avaluar l’efectivitat, eficiència, coherència, rellevància i valor agregat de la UE de la política de 
promoció agrícola europea. Aquesta política té com a objectiu donar suport al sector agrícola europeu 
mitjançant la promoció de productes agrícoles de la UE en el mercat interior i a tercers països a través de la 
organització i cofinançament d’accions de promoció, campanyes d’informació i missions d’alt nivell per 
sensibilitzar sobre les qualitats dels productes.  
 
Període de consulta: del 11 de maig a l’11 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12382-Revision-of-the-guidelines-for-trans-European-Energy-infrastructure
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15301-2019-REV-1/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/07/water-reuse-for-agricultural-irrigation-council-adopts-new-rules/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy
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4) Transports  

a) Comissió Europea 

i) La Comissió proposa el 2021 per a ser l’Any Europeu del Ferrocarril.  Brussel·les, 4 de març  de 
2020. 

La Comissió ha proposat que l0any 2021 sigui l’Any Europeu del Ferrocarril per a contribuir a la consecució 
dels objectius del Pacte Verd Europeu dins l’àmbit del transport. Una sèrie d’actes, campanyes i iniciatives 
promouran el 2021 el ferrocarril com a mitjà de transport sostenible, innovador i segur. L’Any Europeu del 
Ferrocarril posarà en relleu els seus beneficis per a les persones, l’economia i el clima, i es centrarà en el 
reptes pendents per a crear un veritable espai ferroviari únic sense fronteres. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

ii) La Comissió demana a Croàcia, Eslovènia i Espanya que transposin correctament el Dret de la 
UE sobre l’Espai Ferroviari Europeu Únic. Brussel·les, 14 de maig de 2020.  

 
La Comissió ha decidit enviar a Croàcia, Eslovènia i Espanya una carta de notificació formal per falta de 
transposició de certes provisions de la normativa de la UE sobre la creació d’un Espai Ferroviari Europeu 
Únic, Directiva 2012/34/EU. La Directiva s’havia de transposar abans del 16 de juny de 2015. 
 
Croàcia, Eslovènia i Espanya tenen quatre mesos per donar resposta a la Comissió, en cas contrari la 
Comissió podria decidir enviar una opinió motivada.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) La Comissió demana a 11 Estats membres que designin el cos de just culture. Brussel·les, 14 de 
maig de 2020.  

La Comissió ha decidit enviar una carta de notificació formal a Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Alemanya, 
Grècia, Itàlia, Luxemburg, Malta i Espanya per què no han designat un cos de just culture d’acord amb el 
Reglament (EU) No 376/2014. Aquest cos és el responsable de garantir que ningú que posi queixes sobre 
successos relatius a la seguretat a l’aviació civil sigui penalitzat pel seu patró o per les autoritats de l’Estat 
membre. 
 
Els Estats membres en qüestió tenen quatre mesos per donar resposta a la Comissió, en cas contrari la 
Comissió podria decidir enviar una opinió motivada 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32012L0034
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_20_859
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0376
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_20_859
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iv) La Comissió ha adoptat una nova llista de seguretat aèria de la UE. Brussel·les, 2 de juny de 
2020.  

La Comissió ha actualitzat la llista de seguretat aèria de la UE, és a dir, la llista de companyies aèries subjecte 
a una prohibició d’explotació o a restriccions operatives a la UE per no complir les normes de seguretat 
internacionals. S’han afegit a la llista totes les companyies aèries certificades a Armènia, després d’una nova 
avaluació de les capacitats de supervisió de la seguretat del país. A més a més, s’han revisat i modificat la 
llista de companyies aèries certificades al Congo, a la República Democràtica del Congo, a Kirguizistan, a 
Líbia, a Nepal i a Sierra Leone. 
 
Després de l’actualització d’avui tenen prohibit volar a la UE un total de 96 companyies aèries. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) La seguretat a les carreteres: les carreteres europeus són més segures però el progrés va lent. 
Brussel·les, 11 de juny de 2020.  

 

La Comissió ha publicat les dades sobre la seguretat per carretera a la UE el 2019. Menys persones han 
perdut la vida a les carreteres europees el 2019, s’han reduït un 23% des de 2010, i Europa segueix com la 
regió més segura del món en el relatiu a la seguretat per carretera. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell adopta noves normes sobre l’etiquetatge dels pneumàtics. Brussel·les, 25 de febrer 
de 2020. 

El Consell ha adoptat un reglament sobre noves normes de l’etiquetatge dels pneumàtics, d’acord amb 
paràmetres com l’eficiència en termes de consum de carburant, l’adherència a la superfície mullada i el 
soroll. El reglament té per objectiu millorar la visibilitat de les etiquetes i oferir als consumidors més 
informació per tal que puguin escollir pneumàtics més segurs, més silenciosos i més eficients en termes de 
consum de carburant.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

ii) El Consell adopta una reforma sobre els conductors de camions dins el paquet de mobilitat. 
Brussel·les, 7 d’abril de 2020.  

El Consell ha adoptat una gran reforma sobre el sector de transport terrestre de la UE, conegut com el 
paquet de mobilitat. Les noves normes milloraran les condicions de treball dels conductors, introduiran 
normatives especials per als conductors de transport internacional i actualitzaran les provisions d’accés al 
mercat de transport.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_981
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1003
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/25/labelling-of-tyres-council-adopts-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/
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iii) El Consell adopta noves normes sobre la digitalització de la informació sobre el transport de 
mercaderies. Brussel·les, 7 d’abril de 2020.  

El Consell ha adoptat noves normes per a facilitar que les empreses de transport de mercaderies 
proporcionin informació en format digital a les autoritats. Una major digitalització del transport de 
mercaderies i de la logística suposarà un estalvi significatiu per a les empreses i farà que el sector del 
transport sigui més eficient i sostenible.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) El Consell adopta conclusions sobre un sector del transport marítim competitiu i neutral en 
relació a les emissions de carboni. Brussel·les, 5 de juny de 2020.  

El Consell diu a les seves conclusions que el futur de la navegació marítima i fluvial és neutre en relació a les 
emissions de carboni, zero-accidents, automatitzat i competitiu. El Consell també remarca la importància del 
sector marítim per a subministrar els béns essencials als ciutadans europeus. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) El Consell adopta la seva posició sobre la base de referència ajustada del CORSIA per a tenir en 
compte les conseqüències de la pandèmia. Brussel·les, 9 de juny de 2020.  

El Consell ha adoptat una Decisió per la que adapta la posició de la UE sobre el període de referència que 
s’ha d’utilitzar per a mesurar el creixement de les emissions de CO2 a l’aviació internacional, amb l’objectiu 
de tenir en compte la reducció sense precedents del tràfic aeri per la crisis.. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Parlament Europeu 

i) El Comitè de Transport aprova una gran reforma sobre el sector de transport per carretera. 
Brussel·les, 9 de juny de 2020. 

El Comitè de Transport del Parlament ha aprovat l’acord amb els ministres de la UE sobre una important 
reforma del sector de transport per carretera. Les normes revisades per a la publicació dels conductors, els 
temps de descans dels conductors i una millor execució de les normes de cabotatge (és a dir, el transport de 
mercaderies realitzat per transportistes no residents de manera temporal en un altre estat membre) 
pretenen acabar amb la distorsió de la competència al sector del transport per carretera i proporcionar 
millors condicions de descans als conductors. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/07/digitalisation-of-freight-transport-information-council-adopts-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/05/towards-a-carbon-neutral-and-competitive-eu-waterborne-transport-sector-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/09/aviation-emissions-eu-adopts-its-position-on-adjusted-corsia-baseline-to-take-account-of-the-consequences-of-covid-19-pandemic/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
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d) Consultes públiques 

i) Avaluació sobre vehicles de baixes emissions – millora de les infraestructures de la UE de 
provisió de carburants i de recàrrega.  

L’avaluació revisarà l’àmbit de la Directiva 2014/94/EU amb l’ambició de proposar una revisió pel 2021. 
L’anàlisi previ dels marcs de les polítiques dels Estats membres sota la Directiva 2014/94/EU ha mostrat una 
falta d’ambició per a garantir un adequat desenvolupament i per això és necessari avaluar la directiva.  
 
Àmbit: Transports 
 
Període de consulta: del 6 d’abril de 2020 al 29 de juny de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

ii) Avaluació sobre la Infraestructura de combustibles alternatius.  

 
L’avaluació revisarà la Directiva sobre la Infraestructura de Combustibles alternatius que conté un paquet de 
mesures per a implementar combustibles alternatius i la seva infraestructura a la UE.  
 
Àmbit: Transports 
 
Període de consulta: del 6 d’abril de 2020 al 29 de juny de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

5) Afers socials, llibertats civils i justícia.  

a) Comissió Europea 

i) La Comissió ha llançat una nova campanya, EU4FairWork, per a lluitar contra el treball no 
declarat. Brussel·les, 2 de març  de 2020. 

La Comissió Europea ha posat en marxa la primera campanya europea a favor del treball declarat, 
treballaran en estreta col·laboració amb la Plataforma Europea de lluita contra el treball no declarat i amb 
l’Autoritat Laboral Europea. La iniciativa pretén conscienciar als treballadors, les empreses i els responsables 
polítics de que la feina no declarada no compensa, ja que priva als treballadors d’una protecció social, 
distorsiona la competència entre empreses i genera grans pèrdues a les finances públiques. 
 
La campanya per a transformar la feina no declarada en feina declarada arranca a les xarxes socials sota el 
#EU4FairWork.   
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12251-Revision-of-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_355
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ii)  La Comissió registra la iniciativa “Votants sense fronteres, drets polítics plens per als 
ciutadans de la UE”. Brussel·les, 4 de març de 2020. 

La Comissió Europea ha decidit registrar la Iniciativa dels Ciutadans Europeus anomenada “Votants sense 
fronteres, drets polítics plens per als ciutadans de la UE”. Els organitzadors demanen reformes per a reforçar 
els drets existents dels ciutadans europeus per a votar a les eleccions municipals i Europees al seu país de 
residència i nova legislació per a ampliar-los a eleccions regionals, nacionals i referèndums. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

iii) La Comissió presenta un Pla d’Acció de mesures immediates per a donar suport a Grècia, dins 
el marc del Consell extraordinari de Justícia i Interior. Brussel·les, 4 de març de 2020. 

Com a contribució al Consell extraordinari de Justícia i Interior, la Comissió ha presentat un Pla d’Acció de 
mesures que prendran la UE i els Estats membres en conjunt per a proporcionar suport crític a Grècia en la 
gestió de la situació extraordinària a les fronteres exteriors. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

iv) Estratègia per a la igualtat de gènere: treballar per una Unió de la Igualtat. Brussel·les, 5 de 
març de 2020. 

La Comissió ha presentat la seva estratègia per a la igualtat entre dones i homes a Europa. Tot i que la UE és 
líder mundial en igualtat de gènere i ha registrat grans progressos durant les darreres dècades, persisteixen 
encara violència i estereotipus de gènere. Per tal de lluitar contra aquest problema, l’Estratègia Europea per 
a la Igualtat de Gènere 2020-2025 estableix accions clau per als propers cinc anys i es compromet a garantir 
que la Comissió inclogui una perspectiva d’igualtat a tots els àmbits polítics de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

v) Dia Internacional de la Dona 2020. Brussel·les, 6 de març de 2020. 

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, 8 de març, i després de la presentació de la nova Estratègia per 
a la Igualtat de Gènere,  la Comissió Europea ha declarat que seguiran treballant per a millorar la situació de 
la dona, pera aconseguir que la igualtat de gènere, que és una dels principis bàsics de la UE, i que encara no 
és una realitat. Han volgut remarcar que “el progrés cap a la igualtat entre dones i homes no és inevitable ni 
irreversible” i que per tant és necessari seguir treballant. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_385
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_384
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_358
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_404
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vi) Drets humans i democràcia: treballar per a la dignitat i la igualtat a tot el món. Brussel·les, 25 
de març de 2020. 

La Comissió i l’Alt Representat han exposat els reptes i el camí a seguir en matèria de drets humans i 
democràcia, amb l’ocasió de l’adopció d’una Comunicació Conjunta i el Pla d’Acció de la UE per als Drets 
Humans i la Democràcia 2020-2024. També han presentat una proposta conjunta al Consell per tal que es 
pronunciï mitjançant votació per majoria qualificada, sobre les qüestions que entren dins l’àmbit del Pla 
d’Acció, reflectint la importància estratègica d’aquest. L’objectiu és fomentar una presa de decisions més 
ràpida i eficient en matèria de drets humans i democràcia. 
 
El Pla d’Acció consta de cinc línies d’acció: protegir i empoderar a les persones; construir societats resilients, 
inclusives i democràtiques; fomentar un sistema mundial en matèria de drets humans i democràcia; 
aprofitar les oportunitats i fer front als reptes que planteja l’ús de les noves tecnologies; obtenir resultats 
gràcies a la col·laboració. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

vii) La UE i 15 membres de la Organització Mundial del Comerç estableixen un procediment 
d’apel·lació de contingència per a litigis comercials. Brussel·les, 27 de març de 2020. 

La UE i altres 15 membres de la OMC han decidit establir un procediment que els permetrà interposar 
recursos i resoldre litigis comercials entre ells, malgrat l’actual paràlisi de l’Òrgan d’Apel·lació de la OMC. La 
UE ha donat el seu compromís ferm e indestructible a favor d’un sistema comercial basat en normes, ha 
ocupat un paper de lideratge en el procés d’establiment d’aquesta mesura de contingència a la OMC. 
L’acord arbitral d’apel·lació provisional multipart és un reflex de les normes d’apel·lació habituals de la OMC 
i pot utilitzar-se entre qualsevol dels membres de la OMC que desitgi adherir-se, sempre que l’Òrgan 
d’Apel·lació no es trobi plenament operatiu. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

viii) Els primers menors no acompanyats són re-localitzats de Grècia a Luxemburg. Brussel·les, 15 
d’abril de 2020. 

S’han produït les primeres re-localitzacions de menors no acompanyats des de Grècia. Dotze menors han 
estat traslladats a Luxemburg com a part d’una estratègia organitzada per la Comissió i les autoritats 
gregues, amb el suport de l’UNHCR, l’IOM i l’EASO, per tal d’adreçar la superpoblació dels centres de 
recepció grecs. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_492
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_538
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_406
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_668
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ix) La Comissió Europea ha iniciat un procediment d’infracció contra Polònia per tal de protegir la 
independència judicial i l’Estat de Dret. Brussel·les, 29 d’abril de 2020. 

La Comissió Europea ha iniciat un procediment d’infracció enviant una Carta de Notificació Formal a Polònia 
sobre la nova llei del poder judicial del 20 de desembre de 2019 i que va entra en vigor el 14 de febrer de 
2020. La nova llei soscava la independència judicial dels jutges polonès i és incompatible amb el dret de la 
UE. A més a més, impedeix als tribunals polonesos aplicar directament algunes disposicions del dret de la UE 
que protegeixen la independència judicial, i també de presentar referències per a procediments de qüestions 
preliminars sobre aquests afers al Tribunal de Justícia. La Comissió ha conclòs que diversos elements de la 
nova llei incompleixen el dret de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

x) La Comissió intensifica la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. 
Brussel·les, 7 de maig  de 2020. 

La Comissió Europea ha presentat un pla d’acció ambiciós i polifacètic per a reforçar la lluita de la UE contra 
el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, on s’estableixen mesures concretes que adoptaran 
durant els propers dotze mesos amb la finalitat de millorar el compliment, la supervisió i la coordinació de 
les normes de la UE en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. 
L’objectiu del pla és eliminar els graons més dèbils de les normes de la UE i suprimir tot buit legal que pugui 
persistir en elles. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xi) La Comissió posa en marxa la Plataforma “Preparats per al Futur” i convida als experts a unir-
se. Brussel·les, 11 de maig  de 2020. 

La Comissió Europea ha posat en marxa la Plataforma “Preparats per al Futur”, un grup d’experts d’alt nivell 
que ajudarà a la Comissió a simplificar la legislació vigent de la UE i a reduir la càrrega administrativa per als 
ciutadans i les empreses. També contribuirà a velar per que la legislació de la UE segueixi sent adequada al 
futur, tenint en compte la necessitat d’enfrontar-se a nous reptes, com la digitalització. La Plataforma està 
composada per un grup governamental i un grup de parts interessades, i reuneix tant a representants 
nacionals, regionals i locals dels Estats membres, el CdR, el Comitè Econòmic i Social Europeu com a grups de 
parts interessades amb experiència pràctica en diversos àmbits d’actuació.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

xii) La Comissió ha decidit registrar dues noves Iniciatives dels Ciutadans Europeus. Brussel·les, 15 
de maig de 2020. 

La Comissió Europea ha decidit registrar dues iniciatives dels Ciutadans Europeus titulades “Ingrés Bàsic 
Mínim arreu de la UE” i “Llibertat per a compartir”.  La Comissió encara no ha analitzat el fons de les 
iniciatives de moment. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_772
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_832
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_840
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xiii) La Comissió ha obert la segona fase de la consulta als interlocutors socials sobre els salaris 
mínims justs. Brussel·les, 3 de juny de 2020. 

La Comissió Europea ha posat en marxa la segona fase de la consulta a les organitzacions sindicals i patronals 
europees sobre com garantir uns salaris mínims justs per a tots els treballadors de la UE. Durant la primera 
fase, que va romandre oberta del 14 de gener al 25 de febrer de 2020, la Comissió ha rebut resposta de vint-
i-tres interlocutors socials a escala de la UE.  
 
Sobre la base de les respostes rebudes, la Comissió ha arribat a la conclusió de que és necessari que la UE 
adopti mesures addicionals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell adopta conclusions sobre les prioritats de la UE sobre drets humans al Fòrum de 
Drets Humans de Nacions Unides el 2020. Brussel·les, 17 de febrer  de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre les prioritats que seguirà la UE per aquets any al Fòrum de Drets 
Humans de Nacions Unides. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Els Estats membres designen un advocat general per al Tribunal de Justícia de la UE. 
Brussel·les, 11 de març de 2020. 

Els Estats membres han designat a Jean Richard de la Tour, francès, com a advocat general del Tribunal de 
Justícia, després de la mort de l’advocat general francès anterior, el senyor Yves Bot. 
 
El mandat del senyor de la Tour serà del 23 de març de 2020 fins el 6 d’octubre de 2024. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

iii) El Consell amplia el règim de sancions cibernètiques fins el 18 de maig de 2021. Brussel·les, 14 
de març de 2020. 

El Consell ha adoptat una decisió ampliant durant un any més, fins el 18 de maig de 2021, el mar de mesures 
restrictives contra els atacs cibernètics que amenacen la UE i els seus Estats membres. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

/Users/francescaar/Downloads/C_2020_3570_F1_OTHER_AUTONOMOUS_ACT_EN_V7_P1_1080931%20(2).PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_979
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5982-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/17/human-rights-eu-adopts-conclusions-on-eu-priorities-at-united-nations-human-rights-fora-in-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/11/eu-court-of-justice-member-states-appoint-an-advocate-general/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/14/cyber-security-council-extends-sanctions-regime-until-18-may-2021/
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iv) El Consell ha aprovat l’informe anual de 2019 sobre l’accés públic als seus documents. 
Brussel·les, 3 de juny de 2020. 

El Consell ha aprovat el seu informe anual sobre la implementació del Reglament 1049/2001 relatiu a l’accés 
públic a documents. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

v) El Consell adopta conclusions sobre el benestar al lloc de feina, la millora de les capacitats i els 
reptes demogràfics. Brussel·les, 8 de juny de 2020. 

El Consell ha adoptat tres conjunts de conclusions de l’àrea d’ocupació i afers socials. Les conclusions s’han 
referit a la millora del benestar al lloc de feina, la millora de les capacitats i habilitats dels ciutadans com a 
base per a incrementar la sostenibilitat i les oportunitats de feina, en el context del suport a la recuperació 
econòmica i la cohesió social. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

c) Parlament Europeu 

i) 2020 és un any fonamental per a la Igualtat de Gènere. Brussel·les, 8 de març de 2020. 

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el Parlament Europeu celebra el 25è aniversari de l’adopció de 
la Declaració de Beijing i de la Plataforma per l’Acció, BPfA. Els eurodiputats han reafirmat el seu compromís 
inacabable amb la BPfA i amb tota la gamma d’accions per a la igualtat de gènere que s’hi exposen. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Pacte d’Asil i Migració: els eurodiputats impulsen les vies legals i segures. Brussel·les, 30 d’abril 
de 2020. 

El Parlament Europeu considera que el nou Pacte d’Asil i Migració que presentarà la Comissió Europea és 
una oportunitat per a donar un nou i molt necessitat ímpetu legal i segur a la migració. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) El Parlament Europeu obre les seves portes a internet per a celebrar el Dia d’Europa. 
Brussel·les, 8 de maig de 2020. 

A causa de les circumstàncies actuals, el Parlament Europeu celebra el 70è aniversari de la Declaració 
Schuman, amb un programa retransmès des de l’hemicicle a Brussel·les. L’esdeveniment anual de portes 
obertes de les institucions europees s’ha convertit en una jornada de portes obertes digitals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/03/public-access-to-council-documents-2019-report/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/08/employment-and-social-affairs-the-council-adopts-conclusions-on-well-being-at-work-upskilling-and-reskilling-and-demographic-challenges/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200306IPR74324/all-for-equality-2020-is-a-pivotal-year-for-gender-equality
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200430IPR78208/asylum-and-migration-pact-meps-push-for-legal-and-safe-avenues
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200508IPR78702/european-parliament-opens-its-doors-online-to-mark-europe-day
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iv) Els eurodiputats demanen a la UE la imposició de sancions i es cessi els pagaments a Hongria. 
Brussel·les, 14 de maig de 2020. 

Els eurodiputats consideren que la democràcia i els drets fonamentals es troben sota amenaça a Hongria, i 
demanen a la Comissió i al Consell per a protegir els ciutadans hongaresos i a l’Estat de Dret. El Parlament 
considera que les mesures preses pel Govern hongarès per a lluitar contra la pandèmia no estan en línia amb 
la normativa de la UE i avisen de l’increment del risc per a la democràcia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Eurodiputats del Comitè d’Igualtat de Gènere celebren una roda de premsa en motiu del Dia 
Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Brussel·les, 14 de maig de 2020. 

Eurodiputats dels Comitè dels Drets de la Dona i Comitè de la Igualtat de Gènere presenten els resultats 
d’una enquesta a tota la UE titulada “Quin és el futur del col·lectiu LGTBI a Europa?” amb motiu del Dia 
Internacional contra la Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, que és el 17 de maig. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) Continua creixent la preocupació entre els eurodiputats sobre l’Estat de Dret a Polònia. 
Brussel·les, 25 de maig de 2020. 

La majoria d’eurodiputats del Comitè de Llibertats Civils consideren que s’han d’adreçar urgentment els 
atacs sobre l’Estat de Dret, la Democràcia i els Drets Fonamentals a Polònia. La independència judicial, les 
institucions democràtiques i els drets fonamentals es troben amenaçats. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) Els eurodiputats anuncien que la Conferència sobre el Futur d’Europa probablement comenci 
el setembre. Brussel·les, 25 de maig de 2020. 

El Comitè d’Afers Constitucionals destaca que la crisis del COVID-29 ha accentuat la necessitat de reformes, 
ara més crucials que mai. Han indicat també que la Conferència sobre el Futur d’Europa hauria de començar 
l’abans possible per tal que les reformes es facin efectives i s’implementin en base als resultats de la 
Conferència. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

viii) El retorn de la llibertat de moviment a través de les fronteres és de màxima importància. 
Brussel·les, 4 de juny de 2020. 

El Comitè de Llibertats Civils ha expressat la seva preocupació sobre la situació actual del controls interns de 
fronteres dins l’àrea Schengen i l’impacte que té sobre persones i negocis. Han remarcat la necessitat de 
coordinar un retorn cap a una àrea Schengen completament funcional per tal de garantir la llibertat de 
circulació, un dels grans assoliments de la integració europea. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78917/hungary-s-emergency-measures-meps-ask-eu-to-impose-sanctions-and-stop-payments
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200513IPR79004/eu-wide-survey-on-lgbti-people-press-conference-on-friday-at-9-30
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79509/rule-of-law-in-poland-concerns-continue-to-grow-among-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79518/conference-on-the-future-of-europe-should-start-by-september-say-meps
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ix) Els eurodiputats debaten la situació dels drets humans als EUA després de la mort de George 
Floyd. Brussel·les, 5 de juny de 2020. 

Els membres del subcomitè de Drets Humans han mantingut un debat amb experts sobre la situació dels 
drets humans als Estats Units després de la mort de George Floyd. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

d) Consultes públiques 

i) Avaluació final del Fons d’Adaptació a la Globalització (2014-2020).  

L’avaluació vol donar l’oportunitat al públic en general, i les parts interessades, per a què puguin donar la 
seva opinió sobre si creuen que la UE hauria de concedir assistència a treballadors acomiadats d’aqueta 
manera. També avaluaran la visió d’aquells més familiaritzats amb el Fons en relació si consideren que ha 
aconseguit els reptes proposats, i per tant, si ha resultat efectiu.  
 
Àmbit: Ocupació i Afers Socials 
 
Període de consulta: del 10 de juny de 2020 al 2 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Avaluació EURES 2016-2020 – Xarxa Europea de Serveis d’Ocupació.  

L’avaluació busca contribucions dels ciutadans i les organitzacions en particular: ciutadans que hagin 
treballat, treballin o tinguin previst treballar a un altre país de la xarxa EURES i que hagin sol·licitat ajuda dels 
serveis EURES; organitzacions i ciutadans amb un interès en els serveis d’ocupació i la mobilitat laboral, 
relacionats amb EURES, o amb experiència a l’àrea de mobilitat laboral i ocupació. L’objectiu de l’avaluació 
és recollir informació i opinions sobre la xarxa EURES durant el període 2016-2020.  
 
Àmbit: Ocupació i Afers Socials 
 
Període de consulta: del 31 de març de 2020 al 23 de juny de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200604IPR80501/returning-to-free-movement-across-borders-is-of-utmost-importance
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200605IPR80612/meps-debate-human-rights-situation-in-the-us-after-the-death-of-george-floyd
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2148-Ex-post-evaluation-of-the-European-Globalisation-Adjustment-Fund-2014-2020-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11866-European-network-of-employment-services-EURES-evaluation-2016-2020/public-consultation
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6) Educació, Joventut, Cultura i Esports 

a) Comissió Europea  

i) La UE posa en marxa un nou projecte pilot de 50 milions d’euros per a desenvolupar les 
capacitats i l’educació a tota Europa. Brussel·les, 22 d’abril de 2020. 

La Comissió Europea i el Fons Europeu d’Inversions, FEI, han posat en marxa un nou mecanisme de garantia 
pilot destinat a millorar l’accés a finançament per a les persones i les organitzacions que desitgin invertir en 
capacitats i educació. El projecte pilot de 50 milions d’euros donarà suport al finançament destinat a 
estudiants i aprenents, empreses que inverteixin a la millora de les capacitats dels seus treballadors i 
organitzacions dedicades a l’educació i la formació. 
 
Aquesta iniciativa de finançament del deute destinat a estimular les inversions en educació, formació i 
capacitats forma part de la solució que permetrà augmentar l’ocupació i donar resposta a les necessitats, en 
canvi constant, de l’economia europea. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Vint-i-dos centres educatius reben el Premi Jan Amos Comenius. Brussel·les, 5 de maig de 2020. 

 
La Comissió Europea ha concedit el Premi Jan Amos Comenius per una Ensenyança de Qualitat sobre la Unió 
Europea. El Premi es concedeix a vint-i-dos centres per la seva creativitat a l’ensenyar sobre la Unió Europea, 
i destaca la importància de que l’ensenyança i l’aprenentatge  sobre la UE siguin una font d’inspiració.  
 
Cada centre guanyador rebrà un premi de 8 000 euros i una placa commemorativa. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell adopta conclusions sobre els professors i formadors europeus. Brussel·les, 26 de 
maig de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre els professors i formadors europeus per al futur. Les conclusions 
reconeixen que els professors i formadors són una força indispensable per a l’educació i la formació, i 
reconeix el seu compromís durant l’actual crisi. 
 
Les conclusions conviden als Estats membres a  prendre un número de mesures relacionades amb 
desenvolupar les competències dels professors i formadors, fomentant la seva participació a 
desenvolupament professional continu, fomentant la seva mobilitat, i fent que formin part en el disseny de 
les futures polítiques educatives i formatives. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_694
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_816
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/26/european-teachers-and-trainers-the-council-adopts-conclusions/
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ii) El Consell adopta conclusions sobre la gestió de risc a l’àrea del patrimoni cultural, 
l’alfabetització mediàtica i la modificació del Pla de Treball per a la Cultura (2019-2022). 
Brussel·les, 26 de maig de 2020. 

El Consell ha adoptat tres documents de conclusions a l’àrea de cultura i audiovisuals. 
 
Les conclusions han estat relatives a la gestió del ric a l’àrea del patrimoni cultural, sobre l’alfabetització 
mediàtica en un món sempre canviant i unes conclusions modificant el Pla de Treball per a la Cultura (2019-
2022) que reiteren que fomentar el desenvolupament sostenible és clau per al futur de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

iii) El Consell adopta conclusions sobre millorar les oportunitats per als joves a les zones rurals i 
remotes. Brussel·les, 26 de maig de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre millorar les oportunitats per als joves a les zones rurals i remotes. 
Les conclusions conviden als Estats membres a promociona plantejaments que tinguin per objectiu reduir les 
desigualtats entre zones urbanes i zones rurals o remotes i desenvolupar mesures transectorials que 
reflecteixin els punts de vista i les perspectives dels joves a les zones rurals i remotes. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) El Consell adopta conclusions sobre el suport als entrenadors per a adquirir habilitats i 
competències. Brussel·les, 4 de juny de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre empoderar als entrenadors millorant les oportunitats per a adquirir 
habilitats i competències. Les conclusions conviden als Estats membres i a la Comissió Europea a continuar 
donant suport a la dimensió educativa de l’esport mitjançant la millora dels programes de formació i les 
oportunitats d’aprenentatge dels entrenadors. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) El Consell adopta conclusions sobre el paper de la joventut a l’acció exterior. Brussel·les, 8 de 
juny de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre el paper dels joves a l’acció exterior. El Consell ha remarcat la 
contribució de les generacions joves a construir societats més fortes, més legítimes, pacífiques i 
democràtiques, on els drets humans i l’Estat de Dret són respectats i no es deixa a ningú enrere. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/26/culture-and-audiovisual-the-council-adopts-conclusions-on-risk-management-in-the-area-of-cultural-heritage-media-literacy-and-the-amendment-of-the-work-plan-for-culture-2019-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/26/raising-opportunities-for-young-people-in-rural-and-remote-areas-the-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/04/supporting-coaches-in-acquiring-skills-and-competences-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/08/youth-in-external-action-council-adopts-conclusions/
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c) Parlament Europeu 

i) European Youth Event 2020: donar veu als joves per a influenciar les polítiques de la UE. 
Brussel·les, 22 de maig de 2020. 

El European Youth Event, EYE2020, es celebrarà online per a involucrar els joves amb polítics d’alt nivell, 
experts i influencers per a discutir el paper de la UE a la crisis del COVID-19. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

7) Economia i mercat  

a) Comissió Europea  

i) La Comissió ha aprovat l’adquisició del control conjunt de Prosegur Alarmas per part de 
Telefónica i Prosegur. Brussel·les, 19 de febrer de 2020. 

La Comissió Europea ha aprovat de manera incondicional i d’acord amb el Reglament de Fusions de la UE, la 
proposada adquisició del control conjunt de Prosegur Alarmas per part de Telefónica i Prosegur. La Comissió 
ha conclòs que la transacció no suposaria cap problema de competència dins l’Àrea Econòmica Europea. En 
virtut de la proposada adquisició, Telefónica adquirirà de Prosegur la meitat de les accions de Prosegur 
Alarmas. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.   

ii) La Comissió multa al grup hoteler Meliá amb 6,7 milions d’euros per discriminació entre 
clients. Brussel·les, 21 de febrer de 2020. 

La Comissió Europea ha imposat al grup hoteler espanyol Meliá una multa de 6 678 000 euros per incloure 
en els seus contractes amb els operadors turístics clàusules restrictives que discriminaven entre els 
consumidors de l’Espai Econòmic Europeu en funció del seu lloc de residència, infringint la normativa 
europea de defensa de la competència. També ha arxivat quatre procediments oberts el 2017 contra quatre 
operadors turístics. 
 
Meliá ha cooperat amb la Comissió en termes que excedeixen la seva obligació legal, ha reconegut els 
expressament els fets i les infraccions de les normes en matèria de competència. Per això, la Comissió els ha 
concedit una reducció del 30% de l’import de la multa. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) El Paquet d’Hivern posa la sostenibilitat competitiva al centre del Semestre Europeu. 
Brussel·les, 26 de febrer de 2020. 

La Comissió Europea ha publicat els informes país en els que s’analitzen els principals reptes socioeconòmics 
de cada Estat membre. L’anàlisi reflecteix l’Estratègia anual de creixement sostenible, presentada el 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200519IPR79427/european-youth-event-2020-giving-a-voice-to-young-people-to-influence-eu-policy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_297
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_302
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desembre de 2019, que posa l’èmfasi a la sostenibilitat competitiva amb l’objectiu de construir una 
economia que estigui al servei de les persones i del planeta. També s’avalua, per a cada Estat membre, 
l’aplicació del pilar europeu de drets socials i el seu rendiment dins el quadre d’indicadors socials que 
l’acompanya. Els informes país es centren en quatre dimensions: sostenibilitat mediambiental, augment de 
la productivitat, equitat i estabilitat macroeconòmica. 
 
Per primera vegada també avaluaran els avançaments dels Estats membres sobre el compliment dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) La Comissió ha aprovat, sota condicions, l’adquisició d’Agta Record per part d’Assa Abloy. 
Brussel·les, 27 de febrer de 2020. 

 
La Comissió Europea ha aprovat la proposada adquisició d’Agta Record per part d’Assa Abloy. L’aprovació 
està condicionada a la implementació d’un paquet de solucions per part d’Assa Abloy. 
 
Ambdues empreses són dues de les principals fabricants d’equipament original de portes automàtiques  per 
a vianants dins l’Espai Econòmic Europeu, i de portes industrials. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Ajudes estatals: la Comissió inicia una investigació en profunditat sobre els contractes públics 
de delegació de serveis públics per a serveis marítims a Còrsega. Brussel·les, 28 de febrer de 
2020. 

La Comissió ha iniciat una investigació en profunditat  per a determinar si els contractes públics de delegació 
de serveis per als serveis marítims que es van concedir a Còrsega el juny de 2019 es troben en línia amb les 
normes europees sobre ajudes estatals. 
 
Les autoritats franceses varen concedir a Corsica Linea, tres contractes públics de delegació de serveis per a 
les rutes entre Marsella i Ajaccio, Bastia i Ile Rousse, per al període de l’1 d’octubre de 2019 al 31 de 
desembre de 2020. 
 
La Comissió considera que preliminarment aquests contractes constitueixen ajuda estatal ja que, fins aquest 
punt, no compleixen cap dels criteris acumulatius per a excloure l’ajuda estatal. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) Ajudes estatals: la Comissió inicia una investigació en profunditat sobre un préstec de 400 
milions d’euros del Govern italià a Alitalia. Brussel·les, 28 de febrer de 2020. 

La Comissió ha iniciat una investigació en profunditat per a determinar si el préstec de 400 milions d’euros 
concedit pel govern italià a Alitalia constitueix ajuda estatal i si es troba en línia amb la normativa d’ajudes 
estatals a empreses en dificultats. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_320
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_346
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_350
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) Ajudes estatals: la Comissió obre una investigació en profunditat sobre les mesures a favor de 
l’aeroport de Besiers a França i de Ryanair. Brussel·les, 2 de març de 2020. 

La Comissió ha obert una investigació en profunditat per a determinar si l’ajuda operativa concedida a 
l’aeroport de Besiers i els acords sobre els serveis de màrqueting i aeroportuaris entre Ryanair i els 
operadors de l’aeroport de Besiers es troben en línia amb la normativa europea sobre ajudes estatals. La 
Comissió ha rebut una queixa sobre les ajudes i acords mencionats durant el període de 2007 a l’actualitat, 
la queixa al·legava que l’ajuda operacional i els acords mencionats suposaven ajudes estatals il·legals per a 
les empreses mencionades. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

viii) La Comissió ha aprovat l’adquisició, sota condicions, de control conjunt sobre INWIT per part 
de Telecom Italia i Vodafone. Brussel·les, 6 de març de 2020. 

La Comissió Europea ha aprovat la proposada adquisició de control conjunt sobre INWIT per part de Telecom 
Italia.i Vodafone. L’aprovació està condicionada pel compliment total del paquet de compromisos ofert per 
Telecom Italia.i Vodafone. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

ix) Una nova estratègia industrial per a una Europa ecològica, digital i competitiva a escala 
mundial. Brussel·les, 10 de març de 2020.  

La Comissió ha presentat una nova estratègia per ajudar a la indústria europea a realitzar la doble transició 
cap a la neutralitat climàtica i el lideratge digital. Amb l’estratègia es pretén estimular la competitivitat 
d’Europa i la seva autonomia estratègica.  
El paquet d’iniciatives defineix un nou enfocament de la política industrial europea, fortament arrelada als 
valors europeus i les tradicions del mercat social. Presenta una sèrie d’accions per donar suport a tots els 
agents de la indústria europea, incloses les PIMES, les start-ups, els centres d’investigació, proveïdors i 
interlocutors socials. Una estratègia específica per a les PIMES té com a objectiu reduir la burocràcia i ajudar-
les a desenvolupar la seva activitat dins i fora del mercat únic, accedir al finançament i contribuir a liderar la 
transició digital i ecològica.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

x) Nou Pla d’Acció d’Economia Circular cap una economia climàticament neutral i competitiva 
formada per consumidors empoderats. Brussel·les, 11 de març de 2020. 

La Comissió Europea ha adoptat un nou Pla d’Acció de l’Economia Circular, dins l’àmbit del Pacte Verd 
Europeu. Les mesures incloses fan referència al cicle de vida total dels productes, el nou Pla d’Acció té per 
objectiu fer que l’economia s’adapti al futur verd, reforçar la competitivitat i a la vegada protegit el medi 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_349
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_366
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_414
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_416
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf


 
  

 
Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2 

 

25 

ambient i dotar de nous drets als consumidors. El Pla s’enfoca al disseny i la producció per a l’economia 
circular, amb l’objectiu de garantir que els recursos utilitzats es mantenen dins de l’economia de la UE el 
major temps possible El Pla i les iniciatives que en formen part es desenvoluparan amb estreta participació 
de la comunitat empresarial i de parts interessades. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xi) La Comissió publica un estudi sobre l’aplicació del Reglament de Taxes d’Intercanvi. Brussel·les, 
11 de març de 2020.  

La Comissió Europea ha publicat un estudi sobre l’aplicació del Reglament de Taxes d’Intercanvi per a les 
transaccions de pagaments a través de targetes. L’estudi conclou que els objectius principals del Reglament 
s’han aconseguit, ja que les taxes d’intercanvi per a les targetes de consumidors s’han reduït en un 35% (al 
voltat de 2,6 mil milions d’euros per any) entre 2015 i 2017.  Aquesta disminució ha resultat en una baixada 
de càrrecs per als venedors al detall així com beneficis per als consumidors a través de preus més baixos a la 
venta al detall. A més a més, l’increment d’adquisició de serveis transfronterers i transaccions via targetes 
han portat a un nivell superior d’integració del mercat. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xii) La Comissió ha aprovat l’adquisició, subjecte a condicions, de Raytheon per part d’UTC. 
Brussel·les, 13 de març de 2020.  

La Comissió Europea ha aprovat, sota el Reglament de la UE sobre Fusions, la proposada adquisició de 
Raytheon per part de United Technologies Corporation, UTC. L’aprovació està condicionada a la cessió d’un 
paquet de solucions.  
 
La transacció combina el negoci aeroespacial d’UTC amb el negoci de defensa de Raytheon. Ambdues 
empreses son proveïdors globals de sistemes i equipaments militars per a productors d’aeronaus i de 
municions guiades, així com a les forces armades. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xiii) La Comissió ha aprovat el finançament públic danès de l’enllaç de via fèrria fixe del Cinturó 
Fehmarn. Brussel·les, 20 de març de 2020.  

La Comissió Europea ha conclòs que el model de finançament públic de la infraestructura costa a costa del 
Cinturó Fehmarn entre Dinamarca i Alemanya es troba en línia amb la normativa europea sobre ajudes 
estatals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_442
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_463
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_501
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xiv) La Comissió prolonga la validesa de l’exempció de blocs per a consorcis de línies d’enviaments. 
Brussel·les, 24 de març de 2020.  

La Comissió Europea ha prolongat per a uns altres quatre anys el reglament que descriu les condicions sota 
les que els consorcis de línies d’enviament poden proporcionar serveis conjunts sense infringir la normativa 
de la UE antimonopoli que prohibeix els acords d’anti-competitivitat entre empreses. L’extensió serà vàlida 
fins el 25 d’abril de 2024.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xv) La Comissió obre una investigació en profunditat sobre la proposada adquisició de Tachosil per 
part de Johnson & Johnson. Brussel·les, 25 de març de 2020.  

La Comissió Europea ha obert una investigació en profunditat per a determinar si la proposada adquisició de 
Tachosil per part de Johnson & Johnson es troba en línia amb la normativa de la UE sobre fusions. La 
Comissió està preocupada que la fusió pugui reduir la competència i innovació potencials del 
subministrament de pegats hemostàtics dobles.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xvi) La Comissió aprova l’adquisició, subjecte a condicions, del negoci de càtering europeu de LSG 
per part de Gategroup. Brussel·les, 3 d’abril de 2020.  

La Comissió Europea ha aprovat, sota l’àmbit del Reglament de la UE sobre Fusions, la proposada adquisició 
dels negocis europeus del Lufthansa Service Group, LSG, per part de Gategroup. L’aprovació està 
condicionada pel ple compliment dels compromisos oferts per part de Gategroup. Com a resultat de la 
transacció, aquest últim adquiriria el control dels negocis europeus de LSG amb la compra de participacions i 
actius. La transacció exclouria el comerç minorista a bord de LSG. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

xvii) La UE finança nous projectes conjunts d’investigació i indústria a través del Fons Europeu 
de Defensa. Brussel·les, 6 d’abril de 2020.  

La Comissió obre convocatòries de propostes per a finançar més de 160 milions d’euros en projectes 
industrials de defensa conjunta durant l’any 2020, i anuncia que s’han seleccionat set nous projectes 
d’investigació en defensa dotats amb més de 19 milions d’euros en el pressupost de 2019.  
Els projectes es financen, respectivament, en el marc del Programa Europeu de Desenvolupament Industrial 
en matèria de Defensa, dotat amb 500 milions d’euros per al període 2019-2020, i de l’Acció Preparatòria 
sobre Investigació en matèria de Defensa, que compta amb un pressupost de 90 milions d’euros per al 
període 2018-2020. Aquests programes són els precursors d’un Fons Europeu de Defensa plenament 
desenvolupat que promourà una base industrial de defensa innovadora i competitiva i contribuirà a 
l’autonomia estratègica de la Unió.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_518
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_529
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_594
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_595
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xviii) ESCALAR: fins a 1 200 milions d’euros per ajudar a les empreses amb gran potencial a 
créixer i expandir-se a Europa. Brussel·les, 8  d’abril de 2020. 

La Comissió Europea posa en marxa la iniciativa ESCALAR, un nou enfocament de la inversió desenvolupat 
conjuntament amb el Fons Europeu d’Inversions (FEI), que recolzarà el capital de risc i el finançament del 
creixement per a empreses prometedores, la qual cosa permetrà que puguin expandir-se i contribuí a 
reforçar la sobirania econòmica i tecnològica d’Europa. 
 
La iniciativa proporcionarà fins a 300 milions d’euros destinats a augmentar la capacitat d’inversió de fons de 
capital de risc  i de capital d’inversió impulsant inversions amb un import màxim de 1 200 milions d’euros, o 
de quatre vegades la inversió inicial, per tal de donar suport a les empreses prometedores. 
 
ESCALAR forma part d’una de les accions anunciades per la Comissió dins la Nova Estratègia per a PIMES, per 
tal de millorar l’accés d’aquestes a finançament. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xix) La Comissió aprova la fusió, subjecte a condicions, de Mylan i la divisió Upjohn de Pfizer. 
Brussel·les, 22 d’abril de 2020.  

La Comissió Europea ha aprovat, sota l’àmbit del Reglament de la UE sobre Fusions, la proposada fusió entre 
l’empresa farmacèutica global Mylan i Upjohn, una divisió de negoci de Pfizer, que opera els medicaments 
de Pfizer  fora de patent i els medicaments genèrics. La decisió està condicionada a la desinversió de Mylan 
sobre certs medicaments genèrics. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xx) La Comissió sol·licita informació sobre els compromisos que ofereix Broadcom sobre els 
mercats de televisions i mòdems de microcircuits. Brussel·les, 27 d’abril de 2020.  

La Comissió Europea sol·licita comentaris de parts interessades sobre els compromisos oferts per Broadcom 
per tal d’adreçar algunes qüestions sobre competència en relació a la conducta de Broadcom sobre varis 
mercats de televisions i mòdems de microcircuits . 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxi) La Comissió ha aprovat l’adquisició de Metallo per part d’Aurubis. Brussel·les, 4 de maig de 
2020.  

La Comissió Europea ha aprovat, sota el Reglament de la UE sobre Fusions, l’adquisició de Metallo per part 
d’Aurubis. La Comissió ha conclòs que la fusió no afectaria negativament la competència dins l’Espai 
Econòmic Europeu ni cap part substancial del mateix. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_628
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_724
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_755
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_801


 
  

 
Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2 

 

28 

xxii) Informe de defensa comercial: restabliment de condicions de competència equitatives per 
als productors europeus. Brussel·les, 4 de maig de 2020.  

La Comissió Europea ha publicat un informe anual que indica que les mesures de defensa comercial de la UE 
son eficaces per a reduir les pràctiques deslleials al comerç internacional. Els drets antidumping o anti-
subvencions imposats per la Comissió, aconsegueixen que, de mitjana, es produeixi una disminució del 80% 
de les importacions deslleials, sense que afecti a altres subministraments exteriors. Les mesures de la UE 
també protegeixen actualment 23 000 llocs de feina més que fa un any. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxiii) Les previsions econòmiques de la primavera de 2020 auguren una profunda i desigual 
recessió i una recuperació incerta. Brussel·les, 6 de maig de 2020.  

Les previsions econòmiques de primavera de 2020 apunten que l’economia de la zona euro es contraurà en 
un percentatge record del 7.3% a 2020, per a créixer un altre com un 6,1%. Respecte a les previsions 
econòmiques de la tardor de 2019, les previsions de creixement de la UE i la zona euro es revisen a la baixa 
amb nou punts percentuals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxiv) La Comissió dona suport als Estats membres en la seva transició a una economia 
climàticament neutra. Brussel·les, 7 de maig de 2020.  

La Comissió Europea ha aprovat totes les sol·licituds d’ajuda realitzades per divuit Estats membres per a la 
preparació dels seus plans territorials de transició justa que cada Estat membre haurà d’elaborar per a tenir 
accés al finançament del Mecanisme de Transició Justa, aquest darrer forma part del Plan d’Inversions del 
Pacte Verd Europeu i mobilitzarà almenys un 100 000 milions d’euros per a proporcionar un suport 
addicional i específic a les regions més afectades per la transició cap a una economia climàticament neutra i 
que tenen menys capacitat per a fer front als seus reptes. L’aprovació ha tingut lloca després d’una 
convocatòria específica, posada en marxa per la Comissió a finals de febrer de 2020 dins el marc del 
programa de suport a les reformes estructurals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxv) La Comissió l’ajuda de rescat, de 40 milions d’euros, de l’empresa d’enginyeria mecànica 
croata Đuro Đaković. Brussel·les, 8  de maig de 2020.  

La Comissió Europea ha aprovat la decisió de Croàcia de concedir a l’empresa d’enginyeria mecànica Đuro 
Đaković una garantia estatal per a un préstec de 300 milions HRK (40,31 milions d’euros). La mesura 
permetrà a l’empresa cobrir les seves necessitats de solvència i continuar les seves activitats sense 
distorsionar indegudament la competència al Mercat Únic. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_780
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_799
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_812
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_836
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xxvi) La Comissió convida a presentar observacions sobre la proposta actualitzada de normes 
simplificades sobre ajudes estatals combinades amb ajuda de la UE. Brussel·les, 11 de maig de 
2020.  

La Comissió Europea convida als Estats membres i a altres parts interessades a presentar observacions sobre 
la proposta actualitzada consistent en eximir de l’examen previ de la Comissió, establert a les normes sobre 
ajudes estatals de la UE a les ajudes concedides mitjançant fons nacionals a projectes recolzats per 
determinats programes gestionats de forma centralitzada per la UE. Ja s’ha consultat als Estats membres 
sobre un projecte de proposta anterior. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

xxvii) La Comissió aprova la compensació per al tancament abans del previst de la central 
elèctrica alimentada amb carbó als Països Baixos. Brussel·les, 12 de maig de 2020.  

La Comissió Europea ha determinat que la compensació de 52,5 milions d’euros concedits a la central 
elèctrica alimentada de carbó Hemweg per part dels Països Baixos per un tancament abans del previst 
imposat sobre la central, està en línia amb la normativa de la UE sobre ajudes estatals. La mesura contribuirà 
a reduir les emissions de diòxid de carboni, sense distorsionar indegudament la competència dins el Mercat 
Únic. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxviii) La Comissió aprova el finançament concedit per Espanya a Correos per el compliment de la 
seva obligació de servei posta universal. Brussel·les, 14 de maig de 2020.  

La Comissió Europea ha considerat que la compensació concedida per Espanya a Correos per el compliment 
de la seva missió de servei públic durant el període 2011-2020 suposa una ajuda compatible amb les normes 
sobre ajudes estatals de la UE.  
 
El gener de 2020, Espanya va notificar a la Comissió el seu pla per a compensar a Correos amb 1 280 milions 
d’euros per el compliment de la seva obligació de servei postal universal durant el període 2011-2020. Abans 
de la notificació, Correos ja havia rebut 1 219 milions d’euros, la qual cosa va portar a la Comissió a 
considerar que s’havia beneficiat d’una ajuda il·legal, pel fet de no haver estat notificada. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxix) El Centre Europeu d’Assessorament per a la Inversió envia projectes per un valor de 34 000 
milions d’euros a la cartera de projectes que podrien ser finançats pel Banc Europeu 
d’Inversions. Brussel·les, 14 de maig de 2020.  

El Centre Europeu d’Assessorament per a la Inversió ha publicat el seu informe anual de 2019, en el que 
ofereix una visió general de l’impacte que ha tingut a la UE. El Centre ha rebut 2 300 sol·licituds 
d’assessorament des de 2015, la major part de les quals procedia dels països beneficiaris de la política de 
cohesió i com a conseqüència, més de 150 projectes per un valor de 34 000 milions d’euros, han sol·licitat 
finançament del BEI, sumant-se així al número creixent de projectes que cerquen finançament. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_857
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_863
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_882
https://www.eib.org/en/publications/eiah-annual-report-2019
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxx) La Comissió demana a Bèlgica i a Espanya que compleixin les normes de la UE sobre 
reconeixement de les qualificacions professionals. Brussel·les, 14 de maig de 2020.  

La Comissió ha decidit enviar una opinió motivada a Bèlgica i a Espanya per falta de compliment dins les 
seves legislacions nacionals de la Directiva 2005/36/EC sobre el reconeixement de qualificacions 
professionals.  
 
L’opinió motivada a Espanya és relativa a la falta de compliment de normes de la UE sobre la llibertat 
d’establiment, el procediment de reconeixement mutu de les qualificacions professionals i les normes sobre 
coneixement d’idiomes. També s’han detectat alguns problemes de no compliment sobre la professió de 
traductor/intèrpret jurat. 
 
Bèlgica i Espanya tenen un mes per a respondre motivadament a la Comissió, en cas que no ho facin la 
Comissió podrà decidir portar-los davant del Tribunal de Justícia de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxxi) La Comissió demana a Espanya que apliqui correctament el Reglament SEPA sobre els 
pagaments fiscal. Brussel·les, 14 de maig de 2020.  

La Comissió ha decidit enviar a Espanya una carta de notificació formal basada en que la legislació fiscal 
espanyola impedeix als ciutadans pagar els seus impostos a través de dèbits directes si el seu compte bancari 
és un compte d’un banc estranger. La normativa espanyola que el proveïdor del servei de pagament d’un 
ciutadà necessita ser autoritzat per les autoritats espanyoles com a “entitat col·laboradors”. A la pràctica, 
aquest fet dificulta molt als proveïdors de serveis puguin establir-se per a realitzar-ho. Per tant aquesta 
normativa impedeix la utilització de comptes bancaris de fora d’Espanya. Això és contrari al que preveu el 
Reglament SEPA (EU) No 260/2012. 
 
Espanya té quatre mesos per donar resposta a la Comissió, en cas contrari la Comissió podria decidir enviar 
una opinió motivada.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxxii) La Comissió ha obert una investigació en profunditat sobre la proposada adquisició de 
Transat per part d’Air Canada. Brussel·les, 25 de maig de 2020.  

La Comissió ha obert una investigació en profunditat per a determinar si la proposada adquisició de Transat 
per part d’Air Canada es troba en línia amb el Reglament de la UE sobre Fusions. La Comissió està 
preocupada que la proposada transacció suposi una reducció de la competència en els serveis de transport 
aeri de passatgers entre l’Espai Econòmic Europeu i Canadà.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_835
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?SAMLRequest=rZJPT8MwDMW%2FSpV726yM0UZr0WBCTOJPxSoOXJCXelukLilxCuPbk3ZIbJed%0AOEVynu33e%2FKUYNe0Yta5rX7Bjw7JBftdo0kMHznrrBYGSJHQsEMSTorl7PFB%0AJBEXrTXOSNOwYO77lAanjM7Z1rmWRByjBIpQRthZ04J%2FYl%2BIG7NRmgV3xkoc%0A1uaMs2Axz9k7rNLVOh1P1glkfI1XNWSQyprXOM74BWZeRtThQpMD7XKW8ISH%0A%2FDJMsmqUiISLZPLGgvLX1Y3StdKb8wirg4jEfVWVYfm8rIYBn6pG%2B%2BTVfzRE%0AJkTpVns%2BihzK7SlZDRpCDTF4oriPLkRdt0ZpF8mNum5zalMWvKKlISK%2FmhXT%0AXicGJHsU%2BnnDQIS2z5kV%2F%2BdsGh9ZOfhqRY%2B%2FmJemUfI7mDWN%2Bbq1CM5HMmJx%0AcWg5vZziBw%3D%3D%0A&RelayState=https%3A%2F%2Fpriv-bx-myremote.tech.ec.europa.eu%2Fteleworking_private
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_20_859
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0260
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_20_859
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_934
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xxxiii) La Comissió ha renunciat als compromisos de Takeda per a l’aprovació de la seva 
adquisició de Shire. Brussel·les, 28 de maig de 2020.  

La Comissió ha renunciat, sota la normativa de la UE sobre fusions, als compromisos de Takeda per a 
l’aprovació de la seva adquisició de Shire.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

xxxiv) La Comissió consulta a les parts interessades la possibilitat de crear un nou instrument de 
competència. Brussel·les, 2 de juny de 2020.  

La Comissió ha publicat una avaluació inicial d’impacte i una consulta pública oberta, on es convida a  
realitzar observacions sobre la necessitat d’un possible nou instrument de competència que permeti abordar 
els problemes estructurals en aquest àmbit de manera oportuna i eficaç. Les parts interessades poden 
presentar les seves opinions sobre l’avaluació inicial d’impacte fins el 30 de juny de 2020 i respondre a la 
consulta pública fins el 8 de setembre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

xxxv) La Comissió aprova l’adquisició, sota condicions, de la divisió de salut animal de Bayer per 
part d’Elanco. Brussel·les, 8 de juny de 2020.  

La Comissió ha aprovat, en línia amb el Reglament de la UE sobre fusions, la proposada adquisició de la 
divisió de salut animal de Bayer AGs per part d’Elanco Animal Health Inc. La decisió està condicionada a la 
desinversió de productes d’otitis i de varis tipus de parasiticides a l’Espai Econòmic Europeu, Regne Unit i 
Globalment.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxxvi) La Comissió aprova el suport urgent, de 1,2 mil milions d’euros, de liquiditat per a TAP per 
part de Portugal. Brussel·les, 10 de juny de 2020.  

La Comissió ha aprovat els plans de Portugal per concedir 1,2 mil milions d’euros en un préstec de rescat a 
favor de Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A., TAP. La mesura proporcionarà a TAP amb els recursos 
necessaris per a adreçar les seves necessitats immediates de liquiditat, sense distorsionar indegudament la 
competència al Mercat Únic.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxxvii) L’informe de convergència revisa els avançaments dels Estats membres cap a l’adhesió a la 
zona euro. Brussel·les, 10 de juny de 2020.  

La Comissió ha publicat l’informe de convergència de 2020, on figura la seva avaluació del progrés dels Estats 
membres de fora la zona euro que han fet cap a l’adopció de l’euro. L’informe inclou els set Estats membres 
de fora de la zona euro que estan compromesos legalment a adoptar l’euro: Bulgària, Txèquia, Croàcia, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_967
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_977
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1029
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Hongria, Polònia, Romania i Suècia. Els informes de convergència es publiquen cada dos anys, 
independentment de les possibles entrades a la zona euro.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxxviii) La Comissió aprova les mesures fiscals italianes per al transport marítim. Brussel·les, 11 de 
juny de 2020.  

La Comissió ha aprovat, dins el marc de la normativa europea sobre ajudes estatals, la prolongació fins a 
finals de 2023 de vàries mesures italianes de suport al transport marítim sota l’estratègia italiana “Registre 
Internacional”. L’estratègia anima a les empreses navilieres a registrar les seves naus a Europa i així garantir 
uns més alts estàndards socials, mediambientals i de seguretat.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell adopta normes simplificades sobre l’IVA per a petits negocis. Brussel·les, 18 de febrer 
de 2020.  

 

La Comissió ha adoptat unes normes simplificades sobre l’IVA aplicables a petits negocis. L’objectiu de les 
noves mesures és reduir la càrrega administrativa i els costs de compliment que suposa per a les petites 
empreses i crear un entorn fiscal que ajudi a petites empreses a créixer i a comerciar transfrontererament de 
manera més eficient.   
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El Consell adopta noves normes sobre l’intercanvi de dades de pagament de l’IVA en el comerç 
electrònic. Brussel·les, 18 de febrer de 2020.  

El Consell ha adoptat una sèrie de normes per a facilitar la detecció de frau fiscal a les transaccions de 
comerç electrònic transfrontereres. Les noves mesures permetran als Estats membres recaptar, de manera 
harmonitzada, els registres electrònics disponibles dels proveïdors de serveis de pagaments, com els bancs. 
També es crearà un nou sistema electrònic central per a l’emmagatzematge d’informació de pagament i per 
a processar aquesta informació per part dels oficials nacionals antifrau. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) El Consell revisa la seva llista de jurisdiccions no cooperatives amb la UE. Brussel·les, 18 de 
febrer de 2020.  

El Consell ha adoptat conclusions revisades sobre la llista de la UE de jurisdiccions no cooperatives en relació 
a propòsits fiscals. A més a més de les 8 jurisdiccions incloses, la UE ha decidit afegir també a les Illes 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1011
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1039
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/vat-council-adopts-simplified-rules-for-small-businesses/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/e-commerce-council-adopts-new-rules-for-exchange-of-vat-payment-data/


 
  

 
Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2 

 

33 

Caiman, a Palau, a Panamà i a les Seychelles, que no han implementat les reformes fiscals a les que s’havien 
compromès en el termini acordat. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iv) El Consell adopta una recomanació sobre la política econòmica a la zona euro en el marc del 
Semestre Europeu 2020. Brussel·les, 18 de febrer de 2020.  

El Consell ha aprovat una recomanació sobre la política econòmica a la zona euro pel 2020. La recomanació 
serà adoptada formalment pel Consell Europeu a la seva reunió de març. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) El Consell adopta conclusions per a una millor regulació de la competència, la sostenibilitat i el 
creixement sostenible. Brussel·les, 27 de febrer de 2020.  

El Consell ha adoptat noves conclusions titulades “Garantir la competència i un creixement sostenible i 
inclusiu”. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

vi) El Consell acorda la seva posició sobre la renovada aplicació del Reglament sobre Comerç de la 
UE.  Brussel·les, 8 d’abril de 2020.  

La UE està facilitant la protecció dels seus interessos comercials i els drets en un context on la OMC fa un 
temps que no és capaç de portar a terme decisions vinculants de resolució de conflictes. Per això,  la seva 
posició va amb línia amb la de la Comissió. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) El Consell aprova un acord multipart d’arbitratge d’apel·lació provisional per a la resolució de 
conflictes comercials. Brussel·les, 15 d’abril de 2020.  

El Consell ha aprovat un nou acord multilateral d’arbitratge d’apel·lació provisional, un nou sistema que 
permetrà a la UE, juntament amb l’OMC, a superar la paràlisi actual del Cos d’Apel·lació de l’OMC i resoldre 
disputes comercials entre ells. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

viii) El Consell adopta un sistema de classificació unificat de la UE sobre taxonomia. Brussel·les, 15 
d’abril de 2020.  

La UE està posant en marca un sistema de classificació comú per a encoratjar les inversions privades al 
creixement sostenible i contribuir a una economia climàticament neutra. El Consell ha adoptat un Reglament 
fixant un sistema de classificació de la UE de taxonomia que proporcionarà als negocis i als inversions amb 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/taxation-council-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/27/better-regulation-for-competitiveness-and-sustainable-inclusive-growth-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/08/eu-trade-council-agrees-its-position-on-revamped-enforcement-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-arrangement-to-solve-trade-disputes/
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un llenguatge comú per a identificar les activitats econòmiques que es consideren sostenibles 
ambientalment. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ix) El Consell aprova conclusions sobre la futura cooperació administrativa i els impostos especials 
sobre el tabac . Brussel·les, 2 de juny de 2020.  

El Consell ha aprovat conclusions presentant les orientacions polítiques i les prioritats sobre les properes 
reformes en les àrees de la futura evolució de la cooperació administrativa a la UE en termes de les agències 
tributàries, i sobre l’estructura i els tipus d’interès dels impostos especials sobre el tabac. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

x) ECOFIN torna a designa Harald Waiglein com a President del Comitè. Brussel·les, 3 de juny de 
2020.  

El Comitè de serveis financers (ECOFIN), ha designat una altra vegada a Harald Waiglein, Director General 
d’Economia i Finances al Ministeri de Finances austríac, president del comitè per al segon any consecutiu. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Eurogrup 

i) L’Eurogrup designa a Tuomas Saarenheimo com a president del grup de treball. Brussel·les, 17 
de febrer de 2020.  

L’Eurogrup ha designat a Tuomas Saarenheimo com a president del Grup de Treball de l’Eurogrup, EWG, 
l’òrgan encarregat de preparar les reunions dels ministres de finances de la zona euro. 
 
El mandat s’iniciarà l’1 d’abril de 2020 i tindrà una duració de dos anys. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

d) Consultes Públiques 

i) Proposta de nova eina per a lluitar contra els riscs emergents a la competència justa dins el 
mercat únic.  

L’objectiu de la consulta és recollir els punts de vista de les parts interessades sobre si hi ha o no necessitat 
d’una nova eina de competència per a garantir uns mercats justs i competitius amb vistes a uns preus més 
reduïts i una qualitat superior, així com més opcions i innovació als consumidors europeus; i les opinions 
sobre les característiques que una nova eina com aquesta hauria de tenir per tal d’adreçar problemes 
estructurals de la competència de manera efectiva. 
 
Àmbit: Competència 
 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/sustainable-finance-council-adopts-a-unified-eu-classification-system/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/02/taxation-council-approves-conclusions-on-future-administrative-cooperation-and-excise-duty-on-tobacco/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/03/harald-waiglein-reappointed-chair-of-the-financial-services-committee/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/17/eurogroup-tuomas-saarenheimo-appointed-president-of-the-eurogroup-working-group/


 
  

 
Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2 

 

35 

Període de consulta: del 3 de juny de 2020 al 8 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Clarificació de la normativa suplementària de la UE sobre inversions transfrontereres dins la 
UE.  

La consulta avaluarà el sistema actual de protecció de les inversions dins la UE. I vol recollir les opinions dels 
ciutadans sobre els punts forts i febles del sistema intern de la UE, i idees i opinions sobre com millorar-lo. 
 
Àmbit: Serveis financers i bancaris  
 
Període de consulta: del 26 de maig de 2020 al 8 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Avaluació sobre l’Estratègia de l’IVA per a agències de viatge. 

La consulta avaluarà les normes d’aquesta estratègia especial per tal de determinar l’eficiència de les 
mateixes i identificar potencials distorsions de la competència i dels costs i beneficis reguladors per als 
negocis sota aquest àmbit. 
 
Àmbit: Tributació 
 
Període de consulta: del 25 de maig de 2020 al 14 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Pla d’acció sobre el blanqueig de capitals i el finançament al terrorisme.  

La consulta vol recollir les opinions dels ciutadans de les accions proposades per la Comissió dins el Pla 
d’acció sobre la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament al terrorisme. 
 
Àmbit: Mercat Únic 
 
Període de consulta: del 7 de maig de 2020 al 29 de juliol de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Consulta sobre el Règim Aranzelari preferencial entre la UE i els països en desenvolupament.  

Consulta sobre la possible revisió del marc legal del Règim Generalitzat de Preferències de la UE. 
 
Àmbit: Comerç 
 
Període de consulta: de l’11 de març de 2020 al 15 de juliol de 2020. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12403-Investment-protection-and-facilitation-framework/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11883-Evaluation-of-the-special-VAT-scheme-for-travel-agents/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

8) Cooperació i assumptes internacionals 

a) Comissió Europea  

i) UE destinarà 21 milions d’euros d’ajuda humanitària per a les comunitats d’acollida dels 
refugiats afganesos i la població vulnerable a Pakistan i Iran. Brussel·les, 19 de febrer de 2020. 

La Comissió Europea mobilitzarà un paquet addicional de 21 milions d’euros d’ajuda humanitària per als 
refugiats afganesos a Iran i Pakistan. L’assistència d’emergència també ajudarà a les famílies afectades per 
les condicions climàtiques extremes recents a les àrees de Baluchistan  i Kashmir, administrada per Pakistan, 
així com les inundacions del sud d’Iran.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) La UE reafirma el seu suport a Burkina Faso durant la crisi humanitària i de seguretat. 
Brussel·les, 26 de febrer de 2020. 

En vistes de la ràpida deterioració de la crisi humanitària i de seguretat a Burkina Faso, el Comissari de 
Gestió de Crisis ha anunciat un paquet inicial d’ajuda humanitària de 11,45 milions d’euros pel 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) La UE mobilitza 10 milions d’euros addicionals per a donar resposta als greus brots de Llagosta 
de l Desert a l’Àfrica de l’Est. Brussel·les, 27 de febrer de 2020. 

La Comissió Europea ha anunciat 10 milions d’euros addicionals per a donar resposta a un dels pitjors brots 
de Llagosta del Desert de les últimes dècades a l’Àfrica de l’Est. El brot podria provocar conseqüències 
devastadores sobre la seguretat alimentària a una regió ja vulnerable on almenys 27,5 milions de persones 
pateixen greus inseguretats alimentaries i com a mínim 35 milions més estan en risc.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) La Unió Europea anuncia 100 milions d’euros de suport a la transició democràtica a Sudan. 
Brussel·les, 29 de febrer de 2020. 

L’Alt representant, Josep Borrell, ha anunciat un paquet d’ajuda de 100 milions d’euros per a donar suport a 
les autoritats civils de Sudan per a donar cobertura a les necessitats immediates de la transició democràtica. 
L’ajuda s’enfocarà principalment en suport per a reformes econòmiques, oportunitats econòmiques per a 
joves i dones, i el procés de pau i la governança democràtica. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2136-Towards-the-future-Generalised-Scheme-of-Preferences-legal-framework-granting-trade-advantages-to-developing-countries/public-consultation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_293
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_333
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_308
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_352
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v) La Unió Europea concedeix 30 milions d’euros d’assistència humanitària a Sudan. Brussel·les, 1 
de març de 2020. 

La Unió Europea proporcionarà fons humanitaris, 30 milions d’euros, per a les persones vulnerables a Sudan, 
per tal que es puguin fer front a les necessitats del país. Aquest nous fons estaran destinats als estats de 
Darfur, Kordofan Sud i Nil Blau.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) La UE destina 31 milions d’euros a Bangladesh i Myanmar per la crisi de Rohingya. Brussel·les, 
3 de març de 2020. 

La Unió Europea ha destinat 31 milions d’euros d’ajuda humanitària per a fer front a la crisi de Rohingya a 
Bangladesh i Myanmar. 18,5 milions d’euros dels anunciats ajudaran als grups més vulnerables d’entre els 
refugiats i les comunitats d’acollida a Bangladesh, en forma d’assistència sanitària crítica, assistència 
alimentària i educació sobre emergències. Altres 3,5 milions d’euros es destinaran per a construir les 
capacitats de les comunitats locals per a preparar-se i gestionar els desastres naturals. Per a Myanmar, 6,5 
milions d’euros s’enfocaran a ajudar les comunitats dels estats de Rakhine, Kachin i Shan, en forma 
d’assistència sanitària, nutrició, educació i refugi. Altres 2,5 milions d’euros impulsaran el sistema local de 
preparació en cas de conflicte o desastre natural. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

vii) La Comissió continua el seu suport humanitari per als refugiats a Turquia. Brussel·les, 5 de març 
de 2020. 

Per al 2020, la UE ha destinat 50 milions d’euros addicionals d’assistència humanitària per a continuar amb 
els projectes de protecció i salut a Turquia. Gràcies als fons de la UE, organitzacions humanitàries sòcies de la 
UE, proporcionen a 1,7 milions de refugiats a Turquia assistència mensual a través del programa ESSN. 
També proporcionen fons pera programes d’educació, i altre programes d’ajuda humanitària que aborden 
problemes de protecció, incloent consell legal, suport psicològic, accés a documentació civil i serveis sanitaris 
especialitzats. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

viii)  La UE aplana el camí a una cooperació més estreta i ambiciosa amb Àfrica. Brussel·les, 9 de 
març de 2020. 

La Comissió Europea i l’Alt Representant per a Afers Exteriors i Política de Seguretat han proposat les bases 
per a la nova estratègia amb Àfrica. La Comunicació presenta propostes per a intensificar la cooperació en 
cinc àmbits fonamentals: transició ecològica; transformació digital; creixement sostenible i ocupació; pau i 
governança; i migració i mobilitat. Europa mantindrà converses amb els seus socis africans amb vistes d’una 
nova estratègia conjunta que haurà de ser aprovada a la Cimera de la Unió Europea i la Unió Africana 
d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_359
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_371
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_400
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_373
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ix) La Comissió proposa nous objectius polítics per al període posterior a 2020 per a l’Associació 
Oriental. Brussel·les, 18 de març de 2020. 

La Comissió Europea i l’Alt Representant han presentat una proposta sobre els objectius polítics a llarg 
termini de l’Associació Oriental després de 2020. El seu propòsit és augmentar el comerç, reforçar la 
connectivitat i profunditzar la integració econòmica amb Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, 
Moldàvia i Ucraïna, reforçar les institucions democràtiques i l’esta de Dret, la resiliència mediambiental i 
climàtica, recolzar la transformació digital i fomentar societats justes i inclusives.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

x) La Comissió acull amb llum verda l’inici de les converses d’adhesió amb Albània i Macedònia 
del Nord. Brussel·les, 25 de març de 2020. 

La Comissió Europea acull positivament la decisió del Consell d’obrir les negociacions d’accessió amb Albània 
i Macedònia del Nord, subjectes a l’aprovació final dels membres del Consell Europeu.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xi) 13 milions d’euros d’ajuda humanitària per a la població afectada pel conflicte a Ucraïna . 
Brussel·les, 16 d’abril de 2020. 

La Comissió Europea ha anunciat 13 milions d’euros per a donar suport a les persones més vulnerables 
afectades per les hostilitats, mentre Ucraïna entra al seu setè any de conflicte a l’est.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xii) La Unió Europea continua com a principal donant d’ajuda oficial al desenvolupament a nivell 
mundial, amb 75 200 milions d’euros el 2019. Brussel·les, 16 d’abril de 2020. 

L’Ajuda Oficial al Desenvolupament, AOD, de la Unió Europea i els seus Estats membres va ascendir 
conjuntament a 75 200 milions d’euros el 2019, la qual cosa equival al 55,2% de l’ajuda mundial, segons les 
xifres preliminars que ha donat a conèixer el Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, OCDE-CAD.  
 
L’ajuda conjunta de la UE i dels seus Estats membres va representar el 0,46% de la renta nacional bruta de la 
UE, lleugerament per sota del 0,47% de 2018, però superant de forma significativa el 0,21% al qual ascendeix 
per mitjana la dels membres del CAD no pertanyents a la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xiii) La Unió Europea i Mèxic conclouen les negociacions per a un nou acord comercial. Brussel·les, 
28 d’abril de 2020. 

La Unió Europea i Mèxic han conclòs l’element pendent de la negociació del seu nou acord comercial. Han 
acordat l’abast exacte de l’obertura recíproca dels mercats de la contractació pública i d’un alt nivell de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_452
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_519
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_673
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_674
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predicció i transparència en els processos de contractació pública. Amb aquest fet, la UE i Mèxic poden 
avançar amb la signatura i ratificació d’aquest acord en línia amb les seves normes i procediments 
respectius. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xiv) La Unió Europea anuncia 194 milions d’euros de suport per el Sahel. Brussel·les, 28 d’abril de 
2020. 

La Comissió ha anunciat nous compromisos per a donar suport a la seguretat, l’estabilitat i la resiliència al 
Sahel. Consistiran en 112 milions d’euros per ajudar a reforçar la seguretat i les capacitats de defensa dels 
països del G5 del Sahel, mentre es garanteix el respecte pels drets humans i el dret internacional humanitari 
així com per restablir la presència dels serveis bàsics i estatals a tot el territori. Els 82 milions d’euros 
restants es mobilitzaran per tal d’intensificar els esforços de desenvolupament i ajudar a millorar les 
condicions de vida, la resiliència i cohesió social de les poblacions vulnerables. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xv) La UE mobilitza donants internacionals per a donar suport als refugiats i migrants  a Veneçuela 
i a països de la regió. Brussel·les, 26 de maig de 2020. 

La Comissió i el Govern d’Espanya han convocat la Conferència de Donants Internacional en solidaritat amb 
els refugiats i els migrants a Veneçuela i als països de la regió, amb el suport de l’UNHCR i l’OIM. 
 
Els donants han reunit un total de 2 544 mil milions d’euros, dels quals 595 milions són subvencions, amb la 
UE i els seus Estats membres mobilitzant 231,7 milions en fons de subvencions. La Comissió ha concedit 
144,2 milions per ajuda humanitària immediata. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xvi)  La UE aprova el desemborsament de 500 milions d’euros d’ajuda macro financera per a 
Ucraïna. Brussel·les, 29 de maig de 2020. 

La Comissió, en nom de la UE, ha aprovat el desemborsament d’un préstec de 500 milions d’euros a Ucraïna 
com a part del seu quart programa d’assistència macro financera. Amb aquest desemborsament la UE ha 
proporcionat a Ucraïna 3,8 mil milions d’euros de préstecs d’assistència macro financera des de 2014. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xvii) La UE destina més de 70 milions d’euros per a ajudar a la població més vulnerable del 
Iemen. Brussel·les, 3 de juny de 2020. 

La Comissió proporcionarà nous fons de 70 milions al Iemen, mentre el coronavirus amenaça a empitjorar 
una de les pitjors crisis humanitàries del món. Més de 40 milions d’euros d’aquest paquet ajudaran a 
prevenir i a donar resposta a l’expansió de de la pandèmia al país. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_768
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_955
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xviii) La Comissió proposa reforçar el suport als refugiats a Jordània, Líban i Turquia. Brussel·les, 
3 de juny de 2020. 

La Comissió ha proposat reforçar el suport per als refugiats i les comunitats d’acollida en resposta a la crisi 
de Síria amb un total de 585 milions d’euros. D’aquests, 100 milions seran per a Jordània i el Líban, que estan 
acollint el major número de refugiats per càpita del món; 485 milions serà per als refugiats a Turquia el 2020 
i per a continuar amb els dos programes humanitaris insígnia de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

b) Consell de la Unió Europea 

i) Bielorússia: la UE prolonga l’embarg d’armes i les sancions contra quatre individus durant un 
any. Brussel·les, 17 de febrer de 2020. 

El Consell ha decidit prolongar les mesures restrictives contra Bielorússia durant un any, fins el 28 de febrer 
de 2021. Les mesures inclouen un embarg de les armes i equipament que es podria utilitzar per a 
repressions internes, congelació d’actius i prohibició de viatjar contra quatre individus designats amb 
connexió amb la desaparició no resolta de dos polítics de l’oposició, un empresari i un periodista el 1999 i el 
2000.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Zimbabwe: el Consell adopta conclusions i renova l’embarg d’armes i la congelació d’actius 
específica contra una empresa. Brussel·les, 17 de febrer de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre Zimbabwe remarcant el continuat suport de la UE per a les reformes 
econòmiques i polítiques del país, així com per al diàleg polític formal que es va ser pausat el 2019, com a 
passes endavant cap a una relació més constructiva entre la UE i Zimbabwe. També ha decidit renovar 
l’embarg d’armes i la congelació d’actius específica contra una empresa durant un any, fins al 20 de febrer 
de 2021. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Síria: la UE afegeix vuit empresaris i dues entitats a la llista de sancions. Brussel·les, 17 de 
febrer de 2020. 

El Consell ha afegit a vuit empresaris i a dues entitats relacionades amb aquests empresaris, a la llista de 
persones i entitats subjectes a sancions contra el règim de Síria i els seus col·laboradors.  Les seves activitats 
beneficien directament el règim d’Assad. La llista inclou actualment 277 persones i 71 entitats que tenen 
contra ells una prohibició de viatge i una congelació d’actius. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_993
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_998
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/17/belarus-eu-prolongs-arms-embargo-and-sanctions-against-4-individuals-for-one-year/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/17/zimbabwe-council-adopts-conclusions-and-renews-its-arms-embargo-and-targeted-assets-freeze-against-one-company/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/17/syria-eu-adds-eight-businessmen-and-two-entities-to-sanctions-list/
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iv) El Consell autoritza l’obertura de negociacions amb Japó sobre l’acord PNR. Brussel·les, 18 de 
febrer de 2020. 

El Consell ha adoptat una decisió autoritzant l’obertura de negociacions entre la UE i Japó per a arribar a un 
acord sobre la transferència i la utilització de les dades del Registre de Noms de Passatgers (PNR). 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) El Consell amplia els mandats de sis dels Representants Especials de la UE. Brussel·les, 25 de 
febrer de 2020. 

El Consell ha ampliat els mandats de sis dels Representants Especials de la UE (EUSRs), que donen suport a la 
feina de l’Alt Representant, aquests sis són representants especials pels Drets Humans i per Bòsnia i 
Hercegovina. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) La UE posa a dues persones a la llista de sancions en relació a les activitats il·legals de 
perforació de Turquia a l’est de la Mediterrània. Brussel·les, 27 de febrer de 2020. 

El Consell ha posat a dues persones sota mesures restrictives en relació amb les activitats no autoritzades de 
perforació de Turquia a l’est de la Mediterrània. Aquest persones són responsables o han estat involucrades 
en els plans. Direcció i implementació de activitats d’exploració d’hidrocarbur fora de la costa a l’est del 
Mediterrani que no han estat autoritzades per la República de Xipre. 
 
Les mesures consisteixen en una prohibició de viatge a la UE i la congelació d’actius. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

vii) El Consell amplia la congelació d’actius per l’apropiació indeguda de fons estatals ucraïnesos. 

Brussel·les, 5 de març de 2020. 

 

El Consell ha decidit prolongar fins el 6 de març 2021 l’actual congelació d’actius dirigida a 10 persones 
identificades com a responsables de l’apropiació indeguda de fons estatals ucraïnesos o per abús de càrrec 
causant pèrdues als fons públics ucraïnesos. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

viii)  Designen el nou Comandant EUNAVFOR de l’Operació ATALANTA. Brussel·les, 12 de març de 
2020. 

L’Almirall real Ignacio Villanueva Serrano ha estat designat nou comandant per a les forces navals de la UE 
de l’operació ATALANTA. El seu mandat començarà el 17 de març. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/eu-japan-pnr-agreement-council-authorises-opening-of-negotiations/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/25/council-extends-the-mandates-of-six-eu-special-representatives/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/27/turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-eu-puts-two-persons-on-sanctions-list/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/misappropriation-of-ukrainian-state-funds-council-extends-asset-freezes/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/12/eunavfor-operation-atalanta-new-force-commander-appointed/
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ix) La UE renova les sancions durant sis mesos més per a la integritat territorial d’Ucraïna. 
Brussel·les, 13 de març de 2020. 

El Consell ha decidit que les sancions actuals relatives a les accions que amenacen la integritat territorial, la 
sobirania i la independència d’Ucraïna s’ampliaran durant sis mesos més fins el 15 de setembre de 2021.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

x) El Consell amplia la missió de formació a Mali amb l’extensió del mandat i un increment de 
pressupost. Brussel·les, 23 de març de 2020. 

El Consell ha decidit ampliar el mandat de la missió militar de la UE contribuint a la formació de les Forces 
Armades de Mali El mandat s’ha prolongat fins el 18 de maig de 2024 i s’ha incrementat el pressupost 
indicatiu en 133,7 milions d’euros per al període de quatre anys.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xi) El Consell adopta conclusions sobre l’ampliació i el procés d’estabilització i d’associació 
d’Albània i la República de Macedònia del Nord. Brussel·les, 25 de març de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre la política d’ampliació de la UE i el procés d’estabilització i associació 
de la UE i els Balcans Occidentals.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xii) L’Alt representat rebutja la decisió de Rússia d’incloure l’EED a la llista “d’organitzacions 
indesitjables”. Brussel·les, 27 de març de 2020. 

La UE rebutja la decisió de les autoritats russes d’incloure European Endowment for Democracy, EED a la 
seva llista “d’organitzacions indesitjables”. L’EED, creada per la UE i els seus Estats membres representa els 
principis també inclosos a la Convenció Europea de Drets Humans i que també comparteixen molts altres 
països arreu del món. Demanen a les autoritats russes que revisin la legislació actual per a què estiguin en 
línia amb els seus propis compromisos sota el Dret europeu i Internacional sobre drets humans, incloent les 
opinions rellevants de la Comissió de Venècia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xiii) El Consell dona llum verda a l’acord de lliure comerç entre la UE i Vietnam. Brussel·les, 30 de 
març de 2020. 

El Consell ha adoptat una decisió sobre la conclusió d’un acord de lliure comerç entre la UE i Vietnam. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/13/ukraine-territorial-integrity-eu-renews-sanctions-for-a-further-6-months/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/23/eutm-mali-council-extends-training-mission-with-broadened-mandate-and-increased-budget/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/25/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/27/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-listing-the-european-endowment-for-democracy-as-an-undesirable-organisation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/30/eu-vietnam-council-gives-final-green-light-to-free-trade-agreement/
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xiv) La UE designa un nou Representant Especial per al Diàleg Belgrad-Pristina. Brussel·les, 3 d’abril 
de 2020. 

El Consell ha designat a Miroslav Lajčák com a Representant Especial de la UE per al Diàleg Belgrad-Pristina i 
les altres matèries relatives als Balcans Occidentals. 
 
La seva principal tasca serà aconseguir la normalització comprensiva de les relacions entre Sèrbia i Kosovo, 
millorar les relacions de veïnatge i la reconciliació entre els socis als Balcans Occidentals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xv) La UE amplia la missió d’assessorament sobre la reforma del sector de la seguretat a Iraq. 
Brussel·les, 7 d’abril de 2020. 

El Consell ha ampliat el mandat de la Missió de la UE d’Assessorament en suport a la Reforma del Sector de 
Seguretat a Iraq fins el 30 d’abril de 2022. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xvi) El Consell adopta conclusions sobre el suport a l’actual procés de pau a Sudan del Sud. 
Brussel·les, 30 d’abril de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions declarant la determinació de la UE a continuar donant suport a la població 
de Sudan del Sud en el seu actual procés de pau i prosperitat. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xvii) El Consell adopta conclusions sobre la política de l’Associació Oriental més enllà de 2020. 
Brussel·les, 11 de maig de 2020. 

El Consell ha adoptat unes conclusions sobre la política de l’Associació Oriental més enllà de 2020, on 
reafirma la importància estratègica que concedeix la UE a aquesta associació, així com el compromís conjunt 
de crear un espai comú de democràcia, prosperitat i estabilitat compartides. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xviii) Conclusions conjuntes sobre el diàleg econòmic i financer dels Balcans Occidentals i 
Turquia. Brussel·les, 19 de maig de 2020. 

Els representants dels Estats membres de la UE, dels Balcans Occidentals i de Turquia, de la Comissió 
Europea, del Banc Central Europeu, així com dels bancs centrals dels Balcans Occidentals i de Turquia han 
mantingut el seu diàleg de política econòmica anual amb l’objectiu de preparar als Balcans Occidentals i a 
Turquia per la seva futura participació al Semestre Europeu. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/03/belgrade-pristina-dialogue-eu-appoints-a-new-special-representative/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/07/iraq-eu-extends-advisory-mission-on-security-sector-reform/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/30/south-sudan-council-adopts-conclusions-supporting-the-ongoing-peace-process/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/11/eastern-partnership-policy-beyond-2020-council-approves-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/19/western-balkans-and-turkey-joint-conclusions-of-the-economic-and-financial-dialogue-of-19-may-2020/
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xix) La UE finalitza els acords amb Montenegro i Sèrbia sobre la cooperació Frontex. Brussel·les, 26 
de maig de 2020. 

El Consell ha adoptat dues decisions per a finalitzar els acords amb Montenegro i Sèrbia sobre la cooperació 
en gestió de fronteres entre aquests països i l’Agència Europea de Fronteres i de Guàrdia Costera (Frontex). 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xx) La UE conclou els acords sobre facilitació de visats i readmissió amb Bielorússia. Brussel·les, 27 
de maig de 2020. 

El Consell ha adoptat dues decisions per a concloure els acords de facilitació de visats i de readmissió amb 
Bielorússia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxi) La UE amplia les sancions contra el règim de Síria durant un any. Brussel·les, 28 de maig de 
2020. 

El Consell ha ampliat les mesures restrictives contra el règim de Síria durant un any més, fins l’1 de juny de 
2021. En línia amb l’estratègia de la UE sobre Síria, el Consell ha decidit mantenir les mesures restrictives ja 
que la repressió contra la població civil no s’ha aturat. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxii) El Consell adopta conclusions sobre el procés de pau a Afganistan i el futur suport de la UE 
per a la pau i el desenvolupament al país. Brussel·les, 29 de maig de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions reafirmant el compromís polític de la UE per a donar suport a la població 
d’Afganistan en el seu camí cap a la pau, seguretat, estabilitat, democràcia i prosperitat La UE condicionarà 
el seu futur suport polític i financer per tal de garantir que els principis basats en els valors republicans i 
democràtics són protegits i promocionats. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

xxiii) El Consell demana una millora de la cooperació en migració i seguretat als Balcans 
Occidentals. Brussel·les, 5 de juny de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre la millora de la cooperació amb els socis dels Balcans Occidentals en 
el camp de la migració i la seguretat. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/26/border-management-eu-concludes-agreements-with-montenegro-and-serbia-on-frontex-cooperation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/27/belarus-eu-concludes-agreements-on-visa-facilitation-and-readmission/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/28/syria-sanctions-against-the-regime-extended-by-one-year/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/29/council-adopts-conclusions-on-the-afghanistan-peace-process-and-future-eu-support-for-peace-and-development-in-the-country/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/05/western-balkans-council-calls-for-enhanced-cooperation-in-migration-and-security/
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xxiv) El Consell aprova els objectius de la UE en matèria d’ajuda al desenvolupament. Brussel·les, 
8 de juny de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre els objectius de la UE per al 2020 en matèria d’ajuda al 
desenvolupament, amb la publicació del seu desè informe al Consell Europeu. L’informe analitza les 
tendències relatives als compromisos de la UE i al compliment dels seus objectius en matèria d’ajuda oficial 
al desenvolupament. L’ajuda de la UE al desenvolupament segueix significant un rol fonamental al 
finançament global que disposa la UE per ajudar als països socis a aconseguir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Parlament Europeu 

i) Els eurodiputats rebutgen la pressió turca sobre la frontera amb Grècia i demanen revisar les 
regles sobre l’asil. Brussel·les, 10 de març de 2020. 

El Parlament europeu ha declarat que la UE ha d’ajudar a Grècia a gestionar la seva frontera amb Turquia a 
la vegada que garantir el dret a l’asil a aquells que ho necessiten. Alguns líders de grups polítics han reclamat 
la revisió de l’acord amb Turquia, rubricat el 2019 per a fer front a l’arribada de migrants i sol·licitants d’asil a 
canvi d0ajuda financera de la UE. Altres han mostrat la seva preocupació per la situació humanitària a la 
frontera i a les illes gregues, on milers de demandants d’asil, molts d’ells menors no acompanyats, continuen 
bloquejats. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Els eurodiputats demanen que es cessi la cooperació i el finançament a la guàrdia costanera 
líbia. Brussel·les, 27 d’abril  de 2020. 

El Parlament europeu declara que s’hauria d’aturar de canalitzar fons cap a Líbia per a gestionar la migració i 
formar la seva guàrdia costanera, a causa de la continua violació dels drets humans dels migrants i dels 
sol·licitants d’asil que té lloc al país. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

9) Turisme 

a) Comissió Europea 

i) La Comissió arriba a un acord amb plataformes d’economia col·laborativa per publicar dades 
clau sobre allotjaments turístics. Brussel·les, 5 de març de 2020.  

La Comissió ha assolit un acord històric amb Airbnb, Booking, Expedia i Tripadvisor sobre l’intercanvi de 
dades. Això permetrà a Eurostat, l’oficina d’estadístiques de la UE, publicar dades sobre allotjaments de 
curta estància oferts a través d’aquestes plataformes a tota la UE. L’acord permetrà per primera vegada 
l’accés a dades verificades sobre vacances i allotjaments de curta durada oferts a través d’aquestes 
plataformes d’economia col·laborativa. Contribuirà a estadístiques més completes sobre l’allotjament 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/08/council-approves-eu-development-aid-targets-for-2020-in-a-report-to-the-european-council/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200305IPR74187/greek-turkish-border-meps-reject-turkey-s-pressure-demand-common-asylum-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200427IPR77915/stop-cooperation-with-and-funding-to-the-libyan-coastguard-meps-ask
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turístic a Europa, permetrà a les autoritats públiques comprendre millor el desenvolupament de l’economia 
col·laborativa i donarà suport a polítiques basades en evidències.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) “Re-open EU”: la Comissió posa en marxa un portal web per reprendre de manera segura els 
viatges i el turisme a la UE. Brussel·les, 15 de juny de 2020.  

La Comissió posa en marxa “Re-open EU”, una plataforma web per donar suport a la represa de al seguretat 
dels viatges i el turisme a Europa. Oferirà informació en temps real sobre les fronteres i els mitjans de 
transport i serveis turístics disponibles dels Estats membres, així com informació pràctica facilitada en relació 
amb les restriccions de viatge, mesures de salut pública, ús de mascaretes, etc.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

10) Innovació i recerca 

a) Comissió Europea  

i) Informe de rendiment d’Investigació i innovació (I+I): habilitar a Europa per a liderar la 
transició verda i digital. Brussel·les, 27 de maig de 2020.  

 
La Comissió ha publicat el seu darrer informe sobre el rendiment de la ciència, la investigació i la innovació 
de la UE, a través del qual analitza la feina d’Europa en aquest àmbit en el context global. Destaca la 
necessitat d’investigació i innovació per donar suport al creixement sostenible i inclusiu d’empreses, regions 
i països, assegurant que ningú quedi enrere en la recerca per enfortir els sistemes d’innovació, especialment 
a les regions menys desenvolupades. També destaca la importància de garantir que els europeus tinguin les 
habilitats adequades i estiguin al corrent de les noves revolucions tecnològiques, així com de l’important 
paper de la política d’I+I en el reforç de la productivitat de les empreses. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

b) Consell de la Unió Europea 

El Consell de la UE adopta Conclusions sobre la configuració del futur digital a Europa. Brussel·les, 9 de juny 
de 2020.  

El Consell ha adoptat unes Conclusions sobre la configuració del futur digital d’Europa en les que aborda 
gran varietat de qüestions relacionades amb l’aplicació de l’estratègia digital de la UE. Els àmbits coberts per 
les Conclusions van des de la connectivitat, les cadenes de valor digitals  i la sanitat electrònica fins a 
l’economia de les dades, la intel·ligència artificial i les plataformes digitals. El text també destaca l’impacte 
de la transformació digital en la lluita contra la pandèmia i el seu paper crucial en la recuperació després de 
la COVID-19.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_194
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1045
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_933
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

11) Brexit  

a) Comissió Europea 

i)  Futura associació entre la UE i el Regne Unit: la Comissió presenta un projecte de text jurídic. 
Brussel·les, 18 de març de 2020.  

La Comissió Europea ha publicat un projecte d’acord en el que es regula la futura associació entre la UE i el 
Regne Unit. Un text jurídic que plasma les directrius de negociació aprovades pels Estats Membres, en 
consonància amb la Declaració Política consensuada per la UE i el Regne Unit el passat octubre de 2019.  
El text presentat, al que han precedit consultes amb el Parlament Europeu i el Consell, aspira a ser un 
instrument en el que es basaran les negociacions i que permetrà avançar amb el Regne Unit.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Parlament Europeu 

i) Futures relacions entre la UE i el Regne Unit: la UE ofereix cooperació d’una naturalesa sense 
precedents. Brussel·les, 19 de març de 2020.  

El Parlament Europeo dona suport ferment al treball constructiu dels negociadors de la UE amb l’equip del 
Regne Unit, en un esperit obert i positiu, ja que aquestes negociacions tenen com a objectiu construir, o més 
be reconstruir, una associació ambiciosa. 
Per al Parlament Europeu és vital que la UE faci tot el possible a l’hora de negociar amb el Regne Unit per 
garantir els interessos de la UE; ambdues parts comparteixen un fort desig d’acordar una nova associació 
basada en un bon equilibri de drets i obligacions i amb respecte a la sobirania de les dues parts.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

 

ii) El Parlament Europeu vol garantir la protecció de dades abans de permetre l’intercanvi 
d’empremta digital amb el Regne Unit. Brussel·les, 13 de maig de 2020.  

Els eurodiputats han rebutjat el projecte de decisió d’implementació del Consell sobre l’intercanvi 
d’empremta digital amb el Regne Unit, i insten al Consell a que no prengui cap tipus de decisió sobre el tema 
fins que el Regne Unit doni garanties sobre la plena reciprocitat i la protecció de dades, i que esperi fins que 
es conclogui el nou marc legal per a la nova associació de cooperació amb el Regne Unit. 
El llançament de l’intercanvi d’empremta digital entre el Regne Unit i els Estats membres de la UE, vinculat 
per la decisió de Prüm, permetria a les autoritats nacionals responsables compartir dades d’empremtes 
digitals per prevenir i investigar delictes.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

https://www.consilium.europa.eu/media/44389/st08711-en20.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_447
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200319IPR75307/future-eu-uk-relations-eu-is-offering-cooperation-of-an-unprecedented-nature
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78922/ep-wants-data-protection-guaranteed-before-allowing-fingerprint-exchange-with-uk
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iii) Els eurodiputats del Comitè d’Assumptes Exteriors i Comerç reiteren el seu suport a la posició 
de la UE en les conversacions entre la UE i el Regne Unit sobre la seva futura relació. 
Brussel·les, 12 de juny de 2020.  

Un projecte de resolució, aprovat abans de la Conferència d’alt nivell del 15 juny, amb el president del Regne 
Unit, el president del Consell Europeu, la presidenta de la Comissió, i el president del Parlament Europeu 
dóna el suport del Parlament Europeu al principal negociador de la UE, Michel Barnier, en les seves 
conversacions amb el Regne Unit, basat en el mandat polític que li van donar els Estats membres de la UE i 
les resolucions del Parlament. Tot i així, els eurodiputats lamenten que no s’hagi aconseguit un progrés real i 
que continuïn les divergències.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

12) Pressupost de la Unió Europea 

a) Comissió Europea 

i) La Política de Cohesió inverteix més d’1,4 mil milions d’euros en projectes verds a 7 Estats 
membres. Brussel·les, 17 de març  de 2020. 

La Comissió Europea ha aprovat un paquet d’inversió de més d’1,4 mil milions d’euros de Fons de la UE per a 
14 grans projectes d’infraestructures a 7 Estats membres: Croàcia, Txèquia, Hongria, Polònia, Portugal, 
Romania i Espanya. Els projectes donen cobertura a diverses àrees clau com el medi ambient, la salut, el 
transport i l’energia per a una Europa més intel·ligent i baixa en carboni. Representen una inversió massiva 
per a impulsar l’economia, protegir el medi ambient i millorar la qualitat de vida i el benestar social dels 
ciutadans. 
 
El FEDER invertirà 265 milions d’euros per a millorar més de 178 km de via fèrria de connexió en els 715 km 
de la línia d’alta velocitat de Madrid a Lisboa, i especialment a l’àrea d’Extremadura. Aquest fet beneficiarà 
el transport de béns i de passatgers a llarga distància, amb beneficis econòmics i mediambientals positius. El 
projecte és part de la xarxa TEN-T del corredor Atlàntic que connecta el Sud-Est d’Europa amb la resta de la 
UE 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) La Comissió proposa 279 milions d’euros per a Portugal, Espanya, Itàlia i Àustria dins el Fons 
de Solidaritat de la UE. Brussel·les 30 d’abril de 2020. 

La Comissió Europea proposa 279 milions d’euros de suport financer per a Portugal, Espanya, Itàlia i Àustria 
per a proporcionar ajuda a la població de les diverses regions dins aquests quatre països que s’han vist 
afectades per desastres naturals el 2019. Aquest fons s’afegeixen als 800 milions d’euros disponibles el 2020 
dins l’àmbit del Fons de Solidaritat de la UE. 
 
Espanya rebrà 56,7 milions d’euros per a València, Murcia, Castella La Manxa i Andalusia, ja havia rebut 5,6 
milions d’euros de manera avançada. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200611IPR81004/eu-uk-talks-meps-united-behind-eu-stance-rejecting-uk-cherry-picking
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_462
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) El moment d’Europa: reparar els dany i prepara el futur per a la propera generació. Brussel·les 
27 de maig de 2020. 

La Comissió Europea ha presentat la seva proposta de pla exhaustiu de recuperació per a garantir que 
aquesta sigui sostenible, uniforme, inclusiva i justa per a tots els Estats membres, proposant la creació d’un 
nou instrument de recuperació, Next Generation EU, integrat dins el nou pressupost a llarg termini de la UE, 
un pressupost potent, modern i renovat. 
 
 El nou instrument, de 750 mil milions d’euros s’invertirà en tres pilars: suport als Estats membres en les 
seves inversions i reformes; rellançament de l’economia de la UE incentivant les inversions privades; i 
aprendre de les lliçons que ha deixat la crisis. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) La Comissió proposa un instrument de préstec al sector públic, juntament amb el Banc 
Europeu d’Inversions, per a donar suport a les inversions ecològiques. Brussel·les 28 de maig de 
2020. 

La Comissió Europea ha presentat la seva proposta d’un instrument de préstec al sector públic dins el marc 
del Mecanisme per a una Transició Justa. L’instrument s’executarà amb la participació del Banc Europeu 
d’Inversions i fomentarà les inversions que donin suport a la transició cap una economia climàticament 
neutra per part de les autoritats del sector públic en benefici de les regions intensives en carbó i carboni. 
L’instrument inclourà 1 500 milions d’euros en subvencions procedents del pressupost de la UE i fins a 10 
000 milions en préstecs de les fonts pròpies del Banc Europeu d’Inversions. També mobilitzarà entre 25 000 i 
30 000 milions d’euros d’inversions per a ajudar als territoris i les regions que es vegin més afectades per la 
transició a una economia climàticament neutra, donant prioritat a les que tinguin una capacitat menor per a 
fer front als costs de la transició. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) La Comissió adopta mesures per fer que els 11 500 milions d’euros siguin disponibles per a la 
reparació i recuperació de la crisi el 2020. Brussel·les 3 de juny de 2020. 

La Comissió Europea ha proposat modificacions al seu pressupost pel 2020 per fer que els 11 500 milions 
d’euros per a la reparació i recuperació de la crisi estiguin disponibles ja el 2020. Una vegada siguin 
disponibles, els fons ajudaran a les regions que més ho necessitin, als negocis i a aquells que ho necessitin 
fora de les fronteres de la UE. La proposta és un a continuació del pla de recuperació presentat la setmana 
anterior. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_778
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_997
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b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell presenta les seves prioritats per al pressupost de la UE pel 2021. Brussel·les 18 de 
febrer de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions on presenta les seves prioritats pel pressupost de la UE pel 2021.. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

c) Eurogrup 

i) L’Eurogrup informa sobre un possible acord intergovernamental per a un instrument 
pressupostari per a la convergència i la competència. Brussel·les, 17 de febrer de 2020.  

L’EuroCimera va convidar a l’Eurogrup a proporcionar la seva contribució sobre les solucions apropiades per 
a finançar l’instrument pressupostari per a la convergència i la competència, BICC. En aquest sentit, 
l’Eurogrup ha acordat un informe donant cobertura a les necessitats contingut, modalitats i consideracions 
sobre la mida en vistes d’un possible acord intergovernamental sobre la base del qual ingressos externs 
assignats podrien donar cobertura al sobre del BICC. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

d) Parlament Europeu 

i) El Parlament considera que la proposta per al MFP del President Michel no és acceptable. 
Brussel·les, 19 de febrer de 2020. 

Els negociadors del Parlament Europeu han expressat la seva oposició a la proposta del President del Consell 
Europeu per al proper pressupost a llarg termini i esperen que el Consell Europeu no adopti conclusions 
sobre aquesta base. 
 
Els eurodiputats consideren que el President Michel està tractant com a model la perjudicial proposta 
preparada a nivell tècnic per part de la Presidència finesa del Consell el desembre de 2019. El President 
confirma i aprofundeix les retallades en finançament per a l’agricultura, la cohesió, la investigació, les 
inversions en infraestructures, la digitalització, les PIMES, l’Erasmus, l’ocupació juvenil, la migració, la 
defensa i moltes altres àrees 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El Comitè de Control Pressupostari demana mesures més fortes per a protegir la despesa de la 
UE. Brussel·les, 19 de febrer de 2020. 

El Comitè de Control Pressupostari del Parlament ha signat el pressupost de 2018 de la Comissió, però 
considera que cal reforçar les normes per a combatre el frau i el conflicte d’interessos. Recomanen concedir 
la descàrrega dels comptes de la Comissió per al 2018 (que corresponen al 97% del total del pressupost de la 
UE). A més a més, en una resolució adjunta, adoptada per 22 a favor i 3 en contra i 3 abstencions, demanen 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/council-sets-its-priorities-for-the-2021-eu-budget/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/17/eurogroup-report-on-a-possible-inter-governmental-agreement-for-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72822/president-michel-s-mff-proposal-not-acceptable-for-parliament
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una protecció més intensa de la despesa de la UE contra el frau, la corrupció, el conflicte d’interessos, el mal 
ús intencionat i el crim organitzat, així com un repartiment més just dels diners de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii)  Els negociadors del Parlament per al MFP estan decebuts amb el resultat de la Cimera de la UE 
per al pressupost. Brussel·les, 21 de febrer de 2020. 

L’equip de negociació del Parlament Europeu per al pressupost de la UE a llarg termini i la reforma dels 
Recursos Propis, considera que no ens podem permetre un enfocament comptable tan limitat amb una 
completa falta de visió política. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç 

 

iv) Els eurodiputats declaren que no és possible fer més amb menys, en relació al pressupost de la 
UE a llarg termini. Brussel·les, 10 de març de 2020. 

Els eurodiputats lamenten que els Estats membres no estiguin disposats a donar a la UE els recursos 
necessaris per a fer front als reptes de la Unió Europea. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Els eurodiputats demanen una xarxa de seguretat per als beneficiaris del pressupost a llarg 
termini de la UE. Brussel·les, 4 de maig de 2020. 

Els eurodiputats han adoptat una iniciativa legislativa sol·licitant a la Comissió que presenti una proposta del 
pla de contingència de la UE per al Marc Financer Plurianual abans del 15 de juny de 2020. L’objectiu és 
proporcionar una xarxa de seguretat per als beneficiaris dels programes de la UE, ciutadans, regions, ciutats 
granges, universitats o negocis, i evitar qualsevol risc que faci que l’actual MFP i els programes siguin 
discontinus o s’ampliïn d’una manera desordenada 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) El President del Comitè Pressupostari diu que no es doni per fet el consentiment del Parlament 
sobre el MFP. Brussel·les, 12 de maig de 2020. 

Els President del Comitè Pressupostari a subratllat la importància de prepara un pla de contingència per al 
MFP i que la Comissió i el Consell hauran de tenir en compte la visió i els objectius del Parlament per a què la 
proposta vagi endavant. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72806/budgetary-control-committee-asks-for-stronger-measures-to-protect-eu-spending
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200305IPR74186/long-term-eu-budget-it-is-not-possible-to-do-more-with-less-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200430IPR78226/long-term-eu-budget-meps-demand-safety-net-for-beneficiaries
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200511IPR78808/do-not-take-the-ep-s-consent-on-mff-for-granted-says-budget-committee-chair
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vii) Els eurodiputats volen un pressupost ambiciós i orientat al futur amb el fons de recuperació 
formant-ne part. Brussel·les, 13 de maig de 2020. 

 
El Parlament Europeu, en el debat de la plenària, ha declarat que el proper pressupost de la UE a llarg 
termini ha de ser ambiciós, orientat al futur i el fons de recuperació n’ha de formar part. També consideren 
important les regions i els agricultors i l’enfocament al futur, fent front al canvi climàtic i a la digitalització, 
garantint el futur de la generació més jove i donant suport als més vulnerables de la societat. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

viii) Per aprovar la majoria dels comptes de la UE el Parlament sol·licita noves mesures per a 
protegir la despesa de la UE. Brussel·les, 14 de maig de 2020. 

El Parlament Europeu ha aprovat els comptes de la Comissió i la majoria d’institucions de la UE, però 
demana que es reforci la lluita contra els conflictes d’interès. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ix) Els negociadors del Parlament consideren que el pla de recuperació és crucial però demanen 
que no s’intercanviï el llarg termini pel curt termini. Brussel·les, 27 de maig de 2020. 

L’equip de negociació del Parlament considera que ja és hora de començar les negociacions sobre el MFP 
amb el Consell per al pressupost a llarg termini de la UE i per a la reforma sobre els Recursos Propis. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

x) Els eurodiputats consideren que s’ha de centrar a la resposta a les crisis a l’hora de coordinar 
les polítiques econòmiques i pressupostàries . Brussel·les, 28 de maig de 2020. 

El Comitè d’Afers Econòmics i Monetaris del Parlament considera que per a tenir un instrument de 
recuperació adequat, és necessari que les Recomanacions de País Específiques de la Comissió s’implementin 
als Estats membres i es tingui en compte la realitat post-crisi. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xi) Els eurodiputats adopten les prioritats pressupostàries pel 2021 donant suport a la 
recuperació. Brussel·les, 28 de maig de 2020. 

El Comitè de Pressuposts ha adoptat una resolució sobre les prioritats pressupostaries pel 2021 que van en 
línia amb la mitigació dels efectes de la pandèmia i donen suport a la recuperació, tenint en compte el Pacte 
Verd i la transformació digital. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78914/meps-want-ambitious-future-oriented-budget-with-the-recovery-fund-as-part-of-it
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78919/approving-most-of-eu-s-accounts-ep-requests-new-measures-to-protect-eu-spending
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79529/meps-focus-on-crisis-response-when-coordinating-economic-and-budgetary-policies
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79527/supporting-the-recovery-meps-adopt-budget-priorities-for-2021
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13) Regions 

a) Comissió Europea 

i) Les regions ultraperifèriques de la UE: una associació reforçada que dóna els seus fruits. 
Brussel·les, 23 de març de 2020. 

La Comissió Europea ha aprovat un informe sobre els progressos realitzats en el marc de l’Associació 
Estratègica de 2017 amb les regions ultraperifèriques de la UE, que va reforçar la cooperació entre aquestes 
regions de la UE, els Estats membres respectius i la mateixa Comissió. L’informe posa de manifest que 
aquesta associació reforçada està donant fruits: sobre la base dels actius més sòlids de les regions 
ultraperifèriques, es troben en marxa accions regionals i nacionals pera fomentar el creixement en àmbits 
com l’agricultura, l’economia blava, la biodiversitat i l’economia circular, l’energia, la investigació i la 
innovació, l’ocupació, l’educació i la formació, l’accessibilitat digital, el transport i la cooperació amb les 
regions veïnes.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

14) La Comissió Von der Leyen  

i) Els cent primers dies d’una Unió que s’esforça per a aconseguir més resultats. Brussel·les, 6 de 
març de 2020. 

La nova Comissió, dirigida per la presidenta Ursula Von der Leyen, que va prendre possessió l’1 de desembre 
de 2019, durant els seus primers cent dies, la Comissió s’ha centrat a complir les principals prioritats 
establertes a les orientacions polítiques de la presidenta. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Von der Leyen celebra el dia d’Europa. Brussel·les, 9 de maig de 2020. 

Amb motiu del dia d’Europa, la presidenta Von der Leyen ha destacat que la solidaritat entre els membres de 
la UE i amb tercers països ha de continuar, ara més que mai, i que aquesta solidaritat requereix esforços i 
compromisos de totes bandes. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_497
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_403
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_844
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	iii) La Comissió presenta l’Estratègia sobre la biodiversitat i l’Estratègia de la granja a la taula, amb l’objectiu d’aturar la pèrdua de biodiversitat i crear un sistema alimentari sa i sostenible. Brussel les, 20 de maig de 2020.
	iv) La Comissió prepara l’estiu afegint avions a la flota de rescEU. Brussel les, 5 de juny de 2020.
	v) La Comissió presenta un informe sobre l’economia blava de 2020: els sectors blaus contribueixen a la recuperació i faciliten el camí per al Pacte Verd Europeu. Brussel les, 11 de juny de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) El Consell de la UE adopta Conclusions sobre la qualitat de l’aire. Brussel les, 5 de març de 2020.
	ii) El Consell de la UE adopta l’Estratègia a llarg termini de la UE per a la seva presentació a la Convenció sobre el Canvi Climàtic. Brussel les, 5 de març de 2020.

	c) Consultes públiques
	i) Estratègia europea: adaptar-se al canvi climàtic.


	2) Energia
	a) Parlament Europeu
	i) Energia: els projectes prioritaris de la UE s’han d’alinear amb els objectius climàtics per l’any 2050. Brussel les, 18 de febrer de 2020.

	b) Consultes públiques
	i) Infraestructura energètica transeuropea – revisió de garanties.


	3) Agricultura i pesca
	a) Consell de la Unió Europea
	i) El Consell de la UE adopta noves normes sobre la reutilització d’aigua per al rec agrícola. Brussel les, 7 d’abril de 2020.

	b) Consultes públiques
	I) Avaluació de la política de promoció agrícola de la UE.


	4) Transports
	a) Comissió Europea
	i) La Comissió proposa el 2021 per a ser l’Any Europeu del Ferrocarril.  Brussel les, 4 de març  de 2020.
	ii) La Comissió demana a Croàcia, Eslovènia i Espanya que transposin correctament el Dret de la UE sobre l’Espai Ferroviari Europeu Únic. Brussel les, 14 de maig de 2020.
	iii) La Comissió demana a 11 Estats membres que designin el cos de just culture. Brussel les, 14 de maig de 2020.
	iv) La Comissió ha adoptat una nova llista de seguretat aèria de la UE. Brussel les, 2 de juny de 2020.
	v) La seguretat a les carreteres: les carreteres europeus són més segures però el progrés va lent. Brussel les, 11 de juny de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) El Consell adopta noves normes sobre l’etiquetatge dels pneumàtics. Brussel les, 25 de febrer de 2020.
	ii) El Consell adopta una reforma sobre els conductors de camions dins el paquet de mobilitat. Brussel les, 7 d’abril de 2020.
	iii) El Consell adopta noves normes sobre la digitalització de la informació sobre el transport de mercaderies. Brussel les, 7 d’abril de 2020.
	iv) El Consell adopta conclusions sobre un sector del transport marítim competitiu i neutral en relació a les emissions de carboni. Brussel les, 5 de juny de 2020.
	v) El Consell adopta la seva posició sobre la base de referència ajustada del CORSIA per a tenir en compte les conseqüències de la pandèmia. Brussel les, 9 de juny de 2020.

	c) Parlament Europeu
	i) El Comitè de Transport aprova una gran reforma sobre el sector de transport per carretera. Brussel les, 9 de juny de 2020.

	d) Consultes públiques
	i) Avaluació sobre vehicles de baixes emissions – millora de les infraestructures de la UE de provisió de carburants i de recàrrega.
	ii) Avaluació sobre la Infraestructura de combustibles alternatius.


	5) Afers socials, llibertats civils i justícia.
	a) Comissió Europea
	i) La Comissió ha llançat una nova campanya, EU4FairWork, per a lluitar contra el treball no declarat. Brussel les, 2 de març  de 2020.
	ii)  La Comissió registra la iniciativa “Votants sense fronteres, drets polítics plens per als ciutadans de la UE”. Brussel les, 4 de març de 2020.
	iii) La Comissió presenta un Pla d’Acció de mesures immediates per a donar suport a Grècia, dins el marc del Consell extraordinari de Justícia i Interior. Brussel les, 4 de març de 2020.
	iv) Estratègia per a la igualtat de gènere: treballar per una Unió de la Igualtat. Brussel les, 5 de març de 2020.
	v) Dia Internacional de la Dona 2020. Brussel les, 6 de març de 2020.
	vi) Drets humans i democràcia: treballar per a la dignitat i la igualtat a tot el món. Brussel les, 25 de març de 2020.
	vii) La UE i 15 membres de la Organització Mundial del Comerç estableixen un procediment d’apel lació de contingència per a litigis comercials. Brussel les, 27 de març de 2020.
	viii) Els primers menors no acompanyats són re-localitzats de Grècia a Luxemburg. Brussel les, 15 d’abril de 2020.
	ix) La Comissió Europea ha iniciat un procediment d’infracció contra Polònia per tal de protegir la independència judicial i l’Estat de Dret. Brussel les, 29 d’abril de 2020.
	x) La Comissió intensifica la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Brussel les, 7 de maig  de 2020.
	xi) La Comissió posa en marxa la Plataforma “Preparats per al Futur” i convida als experts a unir-se. Brussel les, 11 de maig  de 2020.
	xii) La Comissió ha decidit registrar dues noves Iniciatives dels Ciutadans Europeus. Brussel les, 15 de maig de 2020.
	xiii) La Comissió ha obert la segona fase de la consulta als interlocutors socials sobre els salaris mínims justs. Brussel les, 3 de juny de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) El Consell adopta conclusions sobre les prioritats de la UE sobre drets humans al Fòrum de Drets Humans de Nacions Unides el 2020. Brussel les, 17 de febrer  de 2020.
	ii) Els Estats membres designen un advocat general per al Tribunal de Justícia de la UE. Brussel les, 11 de març de 2020.
	iii) El Consell amplia el règim de sancions cibernètiques fins el 18 de maig de 2021. Brussel les, 14 de març de 2020.
	iv) El Consell ha aprovat l’informe anual de 2019 sobre l’accés públic als seus documents. Brussel les, 3 de juny de 2020.
	v) El Consell adopta conclusions sobre el benestar al lloc de feina, la millora de les capacitats i els reptes demogràfics. Brussel les, 8 de juny de 2020.

	c) Parlament Europeu
	i) 2020 és un any fonamental per a la Igualtat de Gènere. Brussel les, 8 de març de 2020.
	ii) Pacte d’Asil i Migració: els eurodiputats impulsen les vies legals i segures. Brussel les, 30 d’abril de 2020.
	iii) El Parlament Europeu obre les seves portes a internet per a celebrar el Dia d’Europa. Brussel les, 8 de maig de 2020.
	iv) Els eurodiputats demanen a la UE la imposició de sancions i es cessi els pagaments a Hongria. Brussel les, 14 de maig de 2020.
	v) Eurodiputats del Comitè d’Igualtat de Gènere celebren una roda de premsa en motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Brussel les, 14 de maig de 2020.
	vi) Continua creixent la preocupació entre els eurodiputats sobre l’Estat de Dret a Polònia. Brussel les, 25 de maig de 2020.
	vii) Els eurodiputats anuncien que la Conferència sobre el Futur d’Europa probablement comenci el setembre. Brussel les, 25 de maig de 2020.
	viii) El retorn de la llibertat de moviment a través de les fronteres és de màxima importància. Brussel les, 4 de juny de 2020.
	ix) Els eurodiputats debaten la situació dels drets humans als EUA després de la mort de George Floyd. Brussel les, 5 de juny de 2020.

	d) Consultes públiques
	i) Avaluació final del Fons d’Adaptació a la Globalització (2014-2020).
	ii) Avaluació EURES 2016-2020 – Xarxa Europea de Serveis d’Ocupació.


	6) Educació, Joventut, Cultura i Esports
	a) Comissió Europea
	i) La UE posa en marxa un nou projecte pilot de 50 milions d’euros per a desenvolupar les capacitats i l’educació a tota Europa. Brussel les, 22 d’abril de 2020.
	ii) Vint-i-dos centres educatius reben el Premi Jan Amos Comenius. Brussel les, 5 de maig de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) El Consell adopta conclusions sobre els professors i formadors europeus. Brussel les, 26 de maig de 2020.
	ii) El Consell adopta conclusions sobre la gestió de risc a l’àrea del patrimoni cultural, l’alfabetització mediàtica i la modificació del Pla de Treball per a la Cultura (2019-2022). Brussel les, 26 de maig de 2020.
	iii) El Consell adopta conclusions sobre millorar les oportunitats per als joves a les zones rurals i remotes. Brussel les, 26 de maig de 2020.
	iv) El Consell adopta conclusions sobre el suport als entrenadors per a adquirir habilitats i competències. Brussel les, 4 de juny de 2020.
	v) El Consell adopta conclusions sobre el paper de la joventut a l’acció exterior. Brussel les, 8 de juny de 2020.

	c) Parlament Europeu
	i) European Youth Event 2020: donar veu als joves per a influenciar les polítiques de la UE. Brussel les, 22 de maig de 2020.


	7) Economia i mercat
	a) Comissió Europea
	i) La Comissió ha aprovat l’adquisició del control conjunt de Prosegur Alarmas per part de Telefónica i Prosegur. Brussel les, 19 de febrer de 2020.
	ii) La Comissió multa al grup hoteler Meliá amb 6,7 milions d’euros per discriminació entre clients. Brussel les, 21 de febrer de 2020.
	iii) El Paquet d’Hivern posa la sostenibilitat competitiva al centre del Semestre Europeu. Brussel les, 26 de febrer de 2020.
	iv) La Comissió ha aprovat, sota condicions, l’adquisició d’Agta Record per part d’Assa Abloy. Brussel les, 27 de febrer de 2020.
	v) Ajudes estatals: la Comissió inicia una investigació en profunditat sobre els contractes públics de delegació de serveis públics per a serveis marítims a Còrsega. Brussel les, 28 de febrer de 2020.
	vi) Ajudes estatals: la Comissió inicia una investigació en profunditat sobre un préstec de 400 milions d’euros del Govern italià a Alitalia. Brussel les, 28 de febrer de 2020.
	vii) Ajudes estatals: la Comissió obre una investigació en profunditat sobre les mesures a favor de l’aeroport de Besiers a França i de Ryanair. Brussel les, 2 de març de 2020.
	viii) La Comissió ha aprovat l’adquisició, sota condicions, de control conjunt sobre INWIT per part de Telecom Italia i Vodafone. Brussel les, 6 de març de 2020.
	ix) Una nova estratègia industrial per a una Europa ecològica, digital i competitiva a escala mundial. Brussel les, 10 de març de 2020.
	x) Nou Pla d’Acció d’Economia Circular cap una economia climàticament neutral i competitiva formada per consumidors empoderats. Brussel les, 11 de març de 2020.
	xi) La Comissió publica un estudi sobre l’aplicació del Reglament de Taxes d’Intercanvi. Brussel les, 11 de març de 2020.
	xii) La Comissió ha aprovat l’adquisició, subjecte a condicions, de Raytheon per part d’UTC. Brussel les, 13 de març de 2020.
	xiii) La Comissió ha aprovat el finançament públic danès de l’enllaç de via fèrria fixe del Cinturó Fehmarn. Brussel les, 20 de març de 2020.
	xiv) La Comissió prolonga la validesa de l’exempció de blocs per a consorcis de línies d’enviaments. Brussel les, 24 de març de 2020.
	xv) La Comissió obre una investigació en profunditat sobre la proposada adquisició de Tachosil per part de Johnson & Johnson. Brussel les, 25 de març de 2020.
	xvi) La Comissió aprova l’adquisició, subjecte a condicions, del negoci de càtering europeu de LSG per part de Gategroup. Brussel les, 3 d’abril de 2020.
	xvii) La UE finança nous projectes conjunts d’investigació i indústria a través del Fons Europeu de Defensa. Brussel les, 6 d’abril de 2020.
	xviii) ESCALAR: fins a 1 200 milions d’euros per ajudar a les empreses amb gran potencial a créixer i expandir-se a Europa. Brussel les, 8  d’abril de 2020.
	xix) La Comissió aprova la fusió, subjecte a condicions, de Mylan i la divisió Upjohn de Pfizer. Brussel les, 22 d’abril de 2020.
	xx) La Comissió sol licita informació sobre els compromisos que ofereix Broadcom sobre els mercats de televisions i mòdems de microcircuits. Brussel les, 27 d’abril de 2020.
	xxi) La Comissió ha aprovat l’adquisició de Metallo per part d’Aurubis. Brussel les, 4 de maig de 2020.
	xxii) Informe de defensa comercial: restabliment de condicions de competència equitatives per als productors europeus. Brussel les, 4 de maig de 2020.
	xxiii) Les previsions econòmiques de la primavera de 2020 auguren una profunda i desigual recessió i una recuperació incerta. Brussel les, 6 de maig de 2020.
	xxiv) La Comissió dona suport als Estats membres en la seva transició a una economia climàticament neutra. Brussel les, 7 de maig de 2020.
	xxv) La Comissió l’ajuda de rescat, de 40 milions d’euros, de l’empresa d’enginyeria mecànica croata Đuro Đaković. Brussel les, 8  de maig de 2020.
	xxvi) La Comissió convida a presentar observacions sobre la proposta actualitzada de normes simplificades sobre ajudes estatals combinades amb ajuda de la UE. Brussel les, 11 de maig de 2020.
	xxvii) La Comissió aprova la compensació per al tancament abans del previst de la central elèctrica alimentada amb carbó als Països Baixos. Brussel les, 12 de maig de 2020.
	xxviii) La Comissió aprova el finançament concedit per Espanya a Correos per el compliment de la seva obligació de servei posta universal. Brussel les, 14 de maig de 2020.
	xxix) El Centre Europeu d’Assessorament per a la Inversió envia projectes per un valor de 34 000 milions d’euros a la cartera de projectes que podrien ser finançats pel Banc Europeu d’Inversions. Brussel les, 14 de maig de 2020.
	xxx) La Comissió demana a Bèlgica i a Espanya que compleixin les normes de la UE sobre reconeixement de les qualificacions professionals. Brussel les, 14 de maig de 2020.
	xxxi) La Comissió demana a Espanya que apliqui correctament el Reglament SEPA sobre els pagaments fiscal. Brussel les, 14 de maig de 2020.
	xxxii) La Comissió ha obert una investigació en profunditat sobre la proposada adquisició de Transat per part d’Air Canada. Brussel les, 25 de maig de 2020.
	xxxiii) La Comissió ha renunciat als compromisos de Takeda per a l’aprovació de la seva adquisició de Shire. Brussel les, 28 de maig de 2020.
	xxxiv) La Comissió consulta a les parts interessades la possibilitat de crear un nou instrument de competència. Brussel les, 2 de juny de 2020.
	xxxv) La Comissió aprova l’adquisició, sota condicions, de la divisió de salut animal de Bayer per part d’Elanco. Brussel les, 8 de juny de 2020.
	xxxvi) La Comissió aprova el suport urgent, de 1,2 mil milions d’euros, de liquiditat per a TAP per part de Portugal. Brussel les, 10 de juny de 2020.
	xxxvii) L’informe de convergència revisa els avançaments dels Estats membres cap a l’adhesió a la zona euro. Brussel les, 10 de juny de 2020.
	xxxviii) La Comissió aprova les mesures fiscals italianes per al transport marítim. Brussel les, 11 de juny de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) El Consell adopta normes simplificades sobre l’IVA per a petits negocis. Brussel les, 18 de febrer de 2020.
	ii) El Consell adopta noves normes sobre l’intercanvi de dades de pagament de l’IVA en el comerç electrònic. Brussel les, 18 de febrer de 2020.
	iii) El Consell revisa la seva llista de jurisdiccions no cooperatives amb la UE. Brussel les, 18 de febrer de 2020.
	iv) El Consell adopta una recomanació sobre la política econòmica a la zona euro en el marc del Semestre Europeu 2020. Brussel les, 18 de febrer de 2020.
	v) El Consell adopta conclusions per a una millor regulació de la competència, la sostenibilitat i el creixement sostenible. Brussel les, 27 de febrer de 2020.
	vi) El Consell acorda la seva posició sobre la renovada aplicació del Reglament sobre Comerç de la UE.  Brussel les, 8 d’abril de 2020.
	vii) El Consell aprova un acord multipart d’arbitratge d’apel lació provisional per a la resolució de conflictes comercials. Brussel les, 15 d’abril de 2020.
	viii) El Consell adopta un sistema de classificació unificat de la UE sobre taxonomia. Brussel les, 15 d’abril de 2020.
	ix) El Consell aprova conclusions sobre la futura cooperació administrativa i els impostos especials sobre el tabac . Brussel les, 2 de juny de 2020.
	x) ECOFIN torna a designa Harald Waiglein com a President del Comitè. Brussel les, 3 de juny de 2020.

	c) Eurogrup
	i) L’Eurogrup designa a Tuomas Saarenheimo com a president del grup de treball. Brussel les, 17 de febrer de 2020.

	d) Consultes Públiques
	i) Proposta de nova eina per a lluitar contra els riscs emergents a la competència justa dins el mercat únic.
	ii) Clarificació de la normativa suplementària de la UE sobre inversions transfrontereres dins la UE.
	iii) Avaluació sobre l’Estratègia de l’IVA per a agències de viatge.
	iv) Pla d’acció sobre el blanqueig de capitals i el finançament al terrorisme.
	v) Consulta sobre el Règim Aranzelari preferencial entre la UE i els països en desenvolupament.


	8) Cooperació i assumptes internacionals
	a) Comissió Europea
	i) UE destinarà 21 milions d’euros d’ajuda humanitària per a les comunitats d’acollida dels refugiats afganesos i la població vulnerable a Pakistan i Iran. Brussel les, 19 de febrer de 2020.
	ii) La UE reafirma el seu suport a Burkina Faso durant la crisi humanitària i de seguretat. Brussel les, 26 de febrer de 2020.
	iii) La UE mobilitza 10 milions d’euros addicionals per a donar resposta als greus brots de Llagosta de l Desert a l’Àfrica de l’Est. Brussel les, 27 de febrer de 2020.
	iv) La Unió Europea anuncia 100 milions d’euros de suport a la transició democràtica a Sudan. Brussel les, 29 de febrer de 2020.
	v) La Unió Europea concedeix 30 milions d’euros d’assistència humanitària a Sudan. Brussel les, 1 de març de 2020.
	vi) La UE destina 31 milions d’euros a Bangladesh i Myanmar per la crisi de Rohingya. Brussel les, 3 de març de 2020.
	vii) La Comissió continua el seu suport humanitari per als refugiats a Turquia. Brussel les, 5 de març de 2020.
	viii)  La UE aplana el camí a una cooperació més estreta i ambiciosa amb Àfrica. Brussel les, 9 de març de 2020.
	ix) La Comissió proposa nous objectius polítics per al període posterior a 2020 per a l’Associació Oriental. Brussel les, 18 de març de 2020.
	x) La Comissió acull amb llum verda l’inici de les converses d’adhesió amb Albània i Macedònia del Nord. Brussel les, 25 de març de 2020.
	xi) 13 milions d’euros d’ajuda humanitària per a la població afectada pel conflicte a Ucraïna . Brussel les, 16 d’abril de 2020.
	xii) La Unió Europea continua com a principal donant d’ajuda oficial al desenvolupament a nivell mundial, amb 75 200 milions d’euros el 2019. Brussel les, 16 d’abril de 2020.
	xiii) La Unió Europea i Mèxic conclouen les negociacions per a un nou acord comercial. Brussel les, 28 d’abril de 2020.
	xiv) La Unió Europea anuncia 194 milions d’euros de suport per el Sahel. Brussel les, 28 d’abril de 2020.
	xv) La UE mobilitza donants internacionals per a donar suport als refugiats i migrants  a Veneçuela i a països de la regió. Brussel les, 26 de maig de 2020.
	xvi)  La UE aprova el desemborsament de 500 milions d’euros d’ajuda macro financera per a Ucraïna. Brussel les, 29 de maig de 2020.
	xvii) La UE destina més de 70 milions d’euros per a ajudar a la població més vulnerable del Iemen. Brussel les, 3 de juny de 2020.
	xviii) La Comissió proposa reforçar el suport als refugiats a Jordània, Líban i Turquia. Brussel les, 3 de juny de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) Bielorússia: la UE prolonga l’embarg d’armes i les sancions contra quatre individus durant un any. Brussel les, 17 de febrer de 2020.
	ii) Zimbabwe: el Consell adopta conclusions i renova l’embarg d’armes i la congelació d’actius específica contra una empresa. Brussel les, 17 de febrer de 2020.
	iii) Síria: la UE afegeix vuit empresaris i dues entitats a la llista de sancions. Brussel les, 17 de febrer de 2020.
	iv) El Consell autoritza l’obertura de negociacions amb Japó sobre l’acord PNR. Brussel les, 18 de febrer de 2020.
	v) El Consell amplia els mandats de sis dels Representants Especials de la UE. Brussel les, 25 de febrer de 2020.
	vi) La UE posa a dues persones a la llista de sancions en relació a les activitats il legals de perforació de Turquia a l’est de la Mediterrània. Brussel les, 27 de febrer de 2020.
	viii)  Designen el nou Comandant EUNAVFOR de l’Operació ATALANTA. Brussel les, 12 de març de 2020.
	ix) La UE renova les sancions durant sis mesos més per a la integritat territorial d’Ucraïna. Brussel les, 13 de març de 2020.
	x) El Consell amplia la missió de formació a Mali amb l’extensió del mandat i un increment de pressupost. Brussel les, 23 de març de 2020.
	xi) El Consell adopta conclusions sobre l’ampliació i el procés d’estabilització i d’associació d’Albània i la República de Macedònia del Nord. Brussel les, 25 de març de 2020.
	xii) L’Alt representat rebutja la decisió de Rússia d’incloure l’EED a la llista “d’organitzacions indesitjables”. Brussel les, 27 de març de 2020.
	xiii) El Consell dona llum verda a l’acord de lliure comerç entre la UE i Vietnam. Brussel les, 30 de març de 2020.
	xiv) La UE designa un nou Representant Especial per al Diàleg Belgrad-Pristina. Brussel les, 3 d’abril de 2020.
	xv) La UE amplia la missió d’assessorament sobre la reforma del sector de la seguretat a Iraq. Brussel les, 7 d’abril de 2020.
	xvi) El Consell adopta conclusions sobre el suport a l’actual procés de pau a Sudan del Sud. Brussel les, 30 d’abril de 2020.
	xvii) El Consell adopta conclusions sobre la política de l’Associació Oriental més enllà de 2020. Brussel les, 11 de maig de 2020.
	xviii) Conclusions conjuntes sobre el diàleg econòmic i financer dels Balcans Occidentals i Turquia. Brussel les, 19 de maig de 2020.
	xix) La UE finalitza els acords amb Montenegro i Sèrbia sobre la cooperació Frontex. Brussel les, 26 de maig de 2020.
	xx) La UE conclou els acords sobre facilitació de visats i readmissió amb Bielorússia. Brussel les, 27 de maig de 2020.
	xxi) La UE amplia les sancions contra el règim de Síria durant un any. Brussel les, 28 de maig de 2020.
	xxii) El Consell adopta conclusions sobre el procés de pau a Afganistan i el futur suport de la UE per a la pau i el desenvolupament al país. Brussel les, 29 de maig de 2020.
	xxiii) El Consell demana una millora de la cooperació en migració i seguretat als Balcans Occidentals. Brussel les, 5 de juny de 2020.
	xxiv) El Consell aprova els objectius de la UE en matèria d’ajuda al desenvolupament. Brussel les, 8 de juny de 2020.

	c) Parlament Europeu
	i) Els eurodiputats rebutgen la pressió turca sobre la frontera amb Grècia i demanen revisar les regles sobre l’asil. Brussel les, 10 de març de 2020.
	ii) Els eurodiputats demanen que es cessi la cooperació i el finançament a la guàrdia costanera líbia. Brussel les, 27 d’abril  de 2020.


	9) Turisme
	a) Comissió Europea
	i) La Comissió arriba a un acord amb plataformes d’economia col laborativa per publicar dades clau sobre allotjaments turístics. Brussel les, 5 de març de 2020.
	ii) “Re-open EU”: la Comissió posa en marxa un portal web per reprendre de manera segura els viatges i el turisme a la UE. Brussel les, 15 de juny de 2020.


	10) Innovació i recerca
	a) Comissió Europea
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