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Cancell d’entrada 

 

 
 

En el context de la crisis actual causada pel brot de COVID-19, les institucions europees segueixen treballant 

per a mitigar els efectes de les conseqüències econòmiques de la pandèmia, amb el nou Marc Financer 

Plurianual 2021 -2027 i les negociacions per als programes que en formaran part, el següent document recull 

l’actualitat de les principals institucions i les consultes públiques de la Comissió Europea que romanen 

obertes.  

 

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 
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1) Medi Ambient  

a) Comissió Europea  

i) Combatre la contaminació i el canvi climàtic a Europa millorarà la salut i el benestar, 
especialment per als més vulnerables. Brussel·les, 8 de setembre de 2020.  

Una avaluació general sobre la salut i el medi ambient publicada per l’Agència Europea de Medi Ambient 
(AEMA) ha posat de manifest que la contaminació i acústica, els efectes del canvi climàtic i l’exposició a 
productes químics perillosos causen un deteriorament de la salut a Europa, contribuint al 13% de les morts 
registrades.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) Aigües residuals urbanes: la millora de la recollida i el tractament a tota la UE contribueix a 
reduir la contaminació del medi ambient. Brussel·les, 10 de setembre de 2020.  

La Comissió ha publicat el Desè informe sobre l’estat d’execució de la Directiva sobre el tractament de les 
aigües residuals urbanes (Directiva TARU), segons el qual la recollida i el tractament d’aigües residuals a les 
ciutats i municipis europeus han millorat de manera global. L’informe s’emmarca en la tasca que elabora la 
Comissió pel que fa a l’objectiu de contaminació zero i és un preludi de l’estratègia de substàncies químiques 
pendent d’adoptar en les properes setmanes. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

b) Parlament Europeu 

i) Els eurodiputats volen augmentar l’objectiu de reducció d’emissions al 60% per a 2030. 
Brussel·les, 11 de setembre de 2020.  

Els eurodiputats del Comitè de Medi Ambient han votat a favor de que la neutralitat climàtica sigui 
obligatòria per a 2050 i demanen un objectiu de reducció d’emissions per a 2030 més ambiciós. En aquest 
sentit s’ha adoptat un informe sobre la llei climàtica de la UE en el que els eurodiputats donen suport a 
l’objectiu general de la llei climàtica de la UE de consagrar l’objectiu de neutralitat climàtica i demanen que 
les emissions es redueixin en un 60% l’any 2030.  
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Consultes públiques 

i) Consulta específica sobre la governança internacional dels oceans. 

La consulta avalua les necessitats i opcions de desenvolupament per a l’agenda de governança oceànica 
internacional de la UE, amb l’objectiu d’identificar oportunitats d’acció per tal de complir l’objectiu 14 de 
desenvolupament sostenible  dels oceans en el marc de l’agenda 2030.  

https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1571
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/pdf/COM_2020_492-final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1563
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
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Període de consulta: del 15 de juliol al 15 d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) Pacte Verd Europeu: mecanisme d’ajustament del carboni a les fronteres. 

Els esforços d’Europa per ser climàticament neutra l’any 2050 es poden veure perjudicats per la falta 
d’ambició dels socis internacionals, el que suposaria un risc de fuga de carboni. Això passa quan les 
empreses transfereixen la producció a països que són menys estrictes amb les emissions, provocant que les 
emissions globals no es redueixen. Aquest nou mecanisme contrarestaria el risc posant un preu del carboni a 
les importacions de certs béns fora de la UE.  
 
Període de consulta: del 22 de juliol al 28 d’octubre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iii) Tala il·legal: avaluació de les normes europees. 

El control d’adequació examinarà l’eficàcia, l’eficiència, la coherència, la rellevància i el valor afegit de la UE 
d’ambdós reglaments per a contribuir a la lluita contra la tala il·legal. Aquest procés de consulta té com a 
objectiu recopilar les opinions de les parts interessades per ajudar a informar a la Comissió si el Reglament 
de fusta de la UE i el Reglament FLEGT són adequats per al seu propòsit.  
 
Període de consulta: del 3 de setembre al 26 de novembre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Desforestació i degradació forestal: reducció de l’impacte dels productes comercialitzats a la 
UE.  

La consulta contribuirà a una avaluació de l’impacte per investigar la idoneïtat d’una sèrie de mesures per 
abordar la desforestació i la degradació forestal associades al consum de la UE. L’objectiu de la consulta és 
assegurar que les parts interessades rellevants siguin identificades i tinguin la oportunitat de participar en les 
activitats de consulta i recopilar opinions sobre les possibles mesures addicionals a nivell de la UE.  
 
Període de consulta: del 3 de setembre al 10 de desembre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/consultations/targeted-consultation-international-ocean-governance_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12137-Minimising-the-risk-of-deforestation-and-forest-degradation-associated-with-products-placed-on-the-EU-market/public-consultation
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2) Energia  

a) Comissió Europea 

i) La Comissió anuncia accions dirigides a aconseguir una major seguretat i sostenibilitat del 
subministrament de matèries primes a Europa. Brussel·les, 3 de setembre de 2020.  

La Comissió presenta un Pla d’Acció sobre matèries primes fonamentals, la llista de les matèries primes 
fonamentals de 2020 i un estudi prospectiu sobre les matèries primes fonamentals per a tecnologies i 
sectors estratègics des de les perspectives de 2030 i 2050. El Pla d’Acció examina els desafiaments actuals i 
futurs i proposa accions per reduir la dependència de tercers països que té Europa, diversificant el 
subministrament des de fons primàries i secundàries i millorant la circularitat i l’eficiència dels recursos.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

b) Consultes públiques 

i) Pacte Verd Europeu: revisió de la directiva sobre fiscalitat energètica. 

L’objectiu del Pacte Verd Europeu és aconseguir la neutralitat climàtica per a 2050. La revisió de la Directiva 
sobre fiscalitat energètica forma part d’un grup de reformes polítiques per a complir aquesta ambició. Els 
principals objectius de la revisió de la Directiva són harmonitzar la fiscalitat dels productes energètics i 
l’electricitat amb les polítiques energètiques i climàtiques de la UE per contribuir als objectius de la UE, així 
com preserva el mercat únic de la UE.  
 
Període de consulta: del 22 de juliol al 14 d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) Energia oceànica: avaluació de les energies renovables de la UE.  

L’any 2014 la Comissió va establir un pla d’acció per aprofitar el potencial dels oceans i mars per generar 
energia neta i sostenible. Com a part d’aquest pla, l’avaluació fa un balanç dels projectes, la inversió i la 
capacitat d’energia oceànica a Europa.  
 
Període de consulta: del 27 d’agost al 10 de desembre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1542
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-Directive-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12061-Evaluation-of-ocean-energy-development-and-support-policies
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3) Agricultura i pesca 

a) Comissió Europea  

La Comissió prepara noves iniciatives per impulsar el sector de l’agricultura ecològica. Brussel·les, 4 de 
setembre de 2020.  

La Comissió ha posat en marxa una consulta pública sobre el futur Pla d’Acció sobre Agricultura Ecològica. 
Aquest sector contribuirà de forma destacada a materialitzar l’ambició del Pacte Verd Europeu i assolir els 
objectius establerts a les estratègies sobre biodiversitat i de la Granja a la Taula. La Comissió considera 
prioritari garantir que el sector de l’agricultura ecològica disposi dels instruments adequats i d’un marc legal 
consensuat i eficient, claus a l’hora d’aconseguir l’objectiu de destinar el 25% de les terres agrícoles a 
l’agricultura ecològica. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

b) Consultes públiques 

i) Política agrícola de la UE: avaluació del seu impacte en hàbitats, paisatges i biodiversitat.  

L’avaluació cobreix totes les mesures de la política agrícola (PAC) de la UE que afecten l’hàbitat, paisatges i 
biodiversitat. Tenint en compte la legislació mediambiental pertinent de la UE (Natura 2000), s’avaluarà: 
l’extensió i qualitat dels hàbitats, la varietat de paisatges, així com el nivell qualitat i presència geogràfica de 
la biodiversitat si les mesures són eficients i efectives, en línia amb la legislació de la UE.  
 
Període de consulta: del 9 de juliol al 22 d’octubre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) Agricultura ecològica: Pla d’Acció per al desenvolupament de la producció ecològica a la UE.  

En el marc del Pacte Verd Europeu, la UE ha fixat un objectiu ambiciós per al 2030: almenys el 25% de les 
terres agrícoles de la UE es cultivaran orgànicament, amb un augment significatiu de l’aqüicultura orgànica. 
Aquest pla d’acció ajudarà als consumidors, agricultors, empresaris, governs nacionals i autoritats locals a 
assolir aquest objectiu. S’impulsarà la inversió i la innovació en l’agricultura sostenible, promovent un major 
interès dels consumidors pels aliments orgànics.  
 
Període de consulta: del 4 de setembre al 27 de novembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Política agrícola de la UE: impacte en la societat i l’economia de les zones rurals.  

La Comissió es compromet a desenvolupar una visió a llarg termini per a les zones rurals, per tant, és 
necessari avaluar com és la vida a les zones rurals a Europa i establir un full de ruta per saber la clau de la 
prosperitat. La consulta pública contribuirà a recopilar la percepció i els punts de vista dels europeus sobre 
les zones rurals.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1548
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1950-Evaluation-of-the-impact-of-the-CAP-on-habitats-landscapes-and-biodiversity
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Action-plan-for-the-development-of-EU-organic-production
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Període de consulta: del 7 de setembre al 30 de novembre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

4) Transports  

a) Comissió Europea  

i) La UE inverteix més de 2 000 milions d’euros en 140 projectes clau de transport per a posar en 
marxa l’economia més ràpidament. Brussel·les, 16 de juliol de 2020.  

La UE dóna suport a la recuperació econòmica a tots els Estats membres a través d’una aportació de gairebé 
2 200 milions d’euros en 140 projectes clau de transport. Aquests projectes ajudaran a construir les 
connexions de transport que falten a tot el continent, recolzaran el transport sostenible i crearan llocs de 
feina. El finançament es rebrà a través del Mecanisme Connectar Europa.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Les noves normes sobre vehicles més nets i segurs comencen a aplicar-se a tota Europa. 
Brussel·les, 31 d’agost de 2020.  

A partir de l’1 de setembre de 2020, començarà a aplicar-se el Reglament de la UE sobre l’homologació i la 
vigilància del mercat dels vehicles de motor. El mencionat Reglament es va adoptar el maig de 2018, i revisa 
a fons i endureix considerablement el sistema anterior d’homologació de tipus i de vigilància del mercat. 
Millora la qualitat i la independència de l’homologació de tipus i els assajos dels vehicles, augmenta els 
controls dels automòbils que ja estan al mercat de la UE i reforça el sistema general amb una major 
supervisió europea.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Consell de la Unió Europea 

i) Mesures per als transports en relació amb la COVID-19: el Consell ha acordat la seva posició 
sobre les excepcions temporals en suport al sector del ferrocarril. Brussel·les, 9 de setembre de 
2020.  

La UE està elaborant unes normes temporals addicionals destinades a reduir els greus efectes de la 
pandèmia de coronavirus sobre el sector ferroviari. Els representants permanents dels Estats membres han 
acordat un mandat sobre una proposta que dóna als Estats membres la possibilitat d’ajudar al sector 
rebaixant a les companyies ferroviàries alguns cànons sobre les infraestructures, a la vegada que garanteix el 
reemborsament a temps oportú als proveïdors d’infraestructures. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2138-Evaluation-of-the-Common-Agricultural-Policy-s-impact-on-territorial-development-of-rural-areas-socioeconomic-aspects/public-consultation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1336
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1530
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/09/covid-19-transport-measures-council-agrees-its-position-on-temporary-derogations-in-support-of-the-rail-sector/
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c) Consultes públiques 

i) Avaluació dels drets dels passatgers en el  transport marítim i fluvial.  

La Comissió avaluarà el Reglament sobre els drets dels passatgers en el transport marítim i fluvial amb 
l’objectiu de revisar l’efectivitat del mateix sis anys després de la seva implementació i determinar si està 
donant els resultats esperats i com respon a diversos reptes.  
 
Àmbit: Transport 
 
Període de consulta: del 3 de juliol de 2020 al 2 de octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) Avaluació dels drets dels passatgers en el transport en autobús i autocar.  

La Comissió avaluarà el Reglament sobre els drets dels passatgers en el transport en autobús i en autocar 
amb l’objectiu de revisar l’efectivitat del mateix sis anys després de la seva implementació i determinar si 
està donant els resultats esperats i com respon a diversos reptes.  
 
Àmbit: Transport 
 
Període de consulta: del 3 de juliol de 2020 al 2 de octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Avaluació dels drets dels passatgers aeris en especial de les persones amb discapacitat o amb 
mobilitat reduïda.  

La Comissió avaluarà el Reglament (EC) No 1107/2006 sobre els drets dels passatgers aeris amb discapacitat 
o mobilitat reduïda amb l’objectiu de revisar l’efectivitat de la seva aplicació ii determinar si està donant els 
resultats esperats i com respon a diversos reptes.  
 
Àmbit: Transport 
 
Període de consulta: del 3 de juliol de 2020 al 2 de octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Avaluació del Llibre Blanc sobre Transport de 2011.  

La Comissió avaluarà el totes les àrees sobre les quals el Llibre Blanc sobre Transport de 2011 va fer 
propostes de polítiques: l’eliminació de barreres cap a un Mercat Únic de transport; el foment de la 
innovació; la millora d’infraestructures; la reducció d’emissions. Examinarà els objectius, les accions 
proposades, els resultats i el seu impacte, així com els beneficis i els costs.  
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11878-Evaluation-of-rights-of-passengers-when-travelling-by-sea-and-inland-waterway/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11879-Evaluation-of-rights-of-passengers-in-bus-and-coach-transport-in-the-EU/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11896-Evaluation-of-rights-of-persons-with-disabilities-and-with-reduced-mobility-PRM-when-travelling-by-air/public-consultation
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Àmbit: Transport 
 
Període de consulta: del 1 de juliol de 2020 al 23 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent.  

La Comissió vol adoptar una estratègia comprensiva per a garantir que el sector del transport a la UE és 
adequat per a una economia neta, digital i moderna.  
 
Àmbit: Transport 
 
Període de consulta: del 1 de juliol de 2020 al 23 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

vi) Combustibles sostenibles de l’aviació – ReFuelEU Aviation.  

La consulta busca recollir els punts de vista de les parts interessades sobre l’esborrany de les mesures i 
opcions de polítiques d’aquesta iniciativa de la Comissió i en relació al Pacte Verd.  
 
Àmbit: Transport 
 
Període de consulta: del 5 d’agost de 2020 al 28 d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

vii) Assignació de franges horàries en els aeroports europeus – modificació de la normativa.  

La Comissió vol recollir els punts de vista de les parts interessades sobre les opcions de polítiques 
proposades dins aquesta iniciativa en relació a l’assignació de franges horàries en vista de la crisi de la 
COVID-19.  
 
Àmbit: Transport 
 
Període de consulta: del 31 d’agost de 2020 al 28 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/2080-Evaluation-of-the-2011-White-Paper-on-Transport/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12438-Sustainable-and-Smart-Mobility-Strategy/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12303-ReFuelEU-Aviation-Sustainable-Aviation-Fuels
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12571-Proposal-to-amend-common-rules-for-the-allocation-of-slots-at-European-Union-airports/public-consultation
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5) Afers socials, llibertats civils i justícia.  

a) Comissió Europea 

i) La Comissió insta a l’adopció de mesures per a la protecció dels treballadors de temporada. 
Brussel·les, 16 de juliol de 2020. 

La Comissió ha presentat unes directrius destinades a garantir la protecció dels treballadors temporers a la 
UE en el context de la pandèmia, que ofereixen pautes a les autoritats nacionals, a les inspeccions de treball i 
als interlocutors socials per tal de garantir els drets, la salut i la seguretat de tots els treballadors de 
temporada i fer que aquests siguin conscients dels seus drets. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) La Comissió adopta orientacions dirigides als òrgans jurisdiccionals nacionals per a tractar 
l’exhibició d’informació confidencial en matèria de defensa de la competència. Brussel·les, 20 
de juliol de 2020. 

La Comissió ha adoptat una Comunicació sobre la protecció d’informació confidencial pels òrgans 
jurisdiccionals nacionals en els procediments d’aplicació privada del Dret de competència de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) La Comissió presenta iniciatives per a combatre l’abús sexual de menors, les drogues i les 
armes de foc il·legals en compliment dels objectius de la Unió de la Seguretat. Brussel·les, 24 
de juliol de 2020. 

La Comissió ha presentat tres iniciatives immediates per a l’execució de l’Estratègia de la Unió de la 
Seguretat: una estratègia de la UE per a lluitar de manera més eficaç contra l’abús de menors; un nou 
programa i pla d’acció de la UE de lluita contra la droga i un pla d’acció de la UE sobre el tràfic d’armes de 
foc. Totes aquestes amenaces s’han agreujat com a conseqüència de la pandèmia, especialment l’abús 
sexual infantil, exacerbat per l’aïllament físic i l’augment de l’activitat en línia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Estratègia de la UE per a una Unió de la Seguretat: integrar les mesures individuals en un nou 
ecosistema de seguretat. Brussel·les, 24 de juliol de 2020. 

La Comissió ha presentat una nova Estratègia de la UE per a una Unió de Seguretat per al període 2020-
2025, centrada en àmbits prioritaris en els que la UE pot aportar valor per a ajudar als Estats membres a 
promoure la seguretat de tots els habitants d’Europa. L’Estratègia estableix els instruments i les mesures que 
s’han de desenvolupar durant els propers cinc anys per a garantir la seguretat en el nostre entorn físic i 
digital. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1369
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1380
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1379
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v) Compliment del Dret de la Unió per part dels Estats membres el 2019: s’ha de treballar més. 
Brussel·les, 31 de juliol de 2020. 

La Comissió ha presentat l’informe anual 2019 sobre el control de l’aplicació del Dret de la Unió on s’explica 
que ha fet la Comissió per efectuar el mencionat control i garantir el compliment del Dret de la UE el 2019, i 
com ho han fet els Estats membres a diversos àmbits d’actuació. El número d’infraccions noves ha 
augmentat més d’un 20% durant 2019, amb Espanya, Itàlia i Grècia com els països contra els que més 
assumptes nous s’han obert per transposició incorrecta o aplicació errònia del Dret de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) La Comissió proposa aportar 81 400 milions d’euros en concepte d’ajuda financera a 15 Estats 
membres a càrrec de SURE. Brussel·les, 24 d’agost de 2020.  

La Comissió ha presentat propostes al Consell per a adoptar decisions per les que es concedeixin ajudes 
financeres per valor de 81 400 milions d’euros a 15 Estats membres amb càrrec a l’instrument SURE, que és 
un element crucial de l’estratègia global de la Comissió per a protegir als ciutadans i pal·liar les 
conseqüències socioeconòmiques extremadament negatives de la pandèmia. L’ajuda financera es concediria 
en forma de préstecs amb condicions favorables de la UE als Estats membres, i serviran perquè els Estats 
puguin fer front als augments sobtats de la despesa pública a l’esfecte de preservar llocs de feina. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) La Comissió proposa més claredat i predictibilitat per a totes les mesures que restringeixin la 
lliure circulació a la Unió Europea. Brussel·les, 4 de setembre de 2020. 

La Comissió ha adoptat una proposta de Recomanació del Consell per a garantir que totes les mesures 
adoptades pels Estats membres que restringeixin la lliure circulació degut a la pandèmia es coordinin i 
comuniquin de manera clara a escala de la UE.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

viii) La Comissió i els interlocutors socials i econòmiques reactiven la cooperació per tal d’integrar 
els migrants i refugiats al mercat laboral. Brussel·les, 7 de setembre de 2020. 

La Comissió, juntament amb els sindicats, cambres de comerç i organitzacions patronals, ha renovat la seva 
cooperació per a millorar la integració dels migrants i refugiats en el mercat laboral. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ix) La UE avalua el Codi de bones pràctiques i publica informes de la plataforma sobre 
desinformació relacionada amb el coronavirus. Brussel·les, 10 de setembre de 2020.  

La Comissió presenta l’avaluació de l’aplicació i eficàcia del Codi de bones pràctiques en matèria de 
desinformació. Segons l’avaluació el Codi ha demostrat ser un instrument molt valuós, el primer del seu 
tipus en tot el món, i ha brindat un marc per a un diàleg estructurat entre les parts interessades pertinents 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1389
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1561
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amb l’objectiu de garantir una major transparència de les polítiques de les plataformes contra la 
desinformació a la UE. A la vegada, posa de manifest algunes deficiències degudes principalment a la natura 
autoreguladora del Codi. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

x) La Comissió proposa assignar 2 milions d’euros per a ajudar a 500 treballadors acomiadats de 
la construcció naval i sectors auxiliars a Galicia. Brussel·les, 11  de setembre de 2020. 

La Comissió ha proposat concedir a Espanya 2 milions d’euros del Fons Europeu d’Adaptació a la 
Globalització per ajudar a 500 treballadors acomiadats de la construcció naval i els sectors auxiliars, a Galicia, 
a trobar un nou lloc de feina. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell ha arribat a un acord provisional amb el Parlament sobre la notificació i trasllat de 
documents i l’obtenció de proves. Brussel·les, 22 de juliol de 2020. 

El Consell ha aprovat l’acord provisional arribat amb el Parlament Europeu el passat 30 de juny sobre la 
modificació de la normativa de la Comissió per al trasllat de documents i l’obtenció de proves a l’estranger. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Nomenament de tres jutges i d’un advocat general al Tribunal de Justícia de la UE. Brussel·les, 
2 de setembre  de 2020. 

Els representants dels Governs dels Estats membres han nomenat avui a tres jutges i a un advocat general 
del Tribunal de Justícia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) El Consell nomena els fiscals europeus. Brussel·les, 27 de juliol  de 2020. 

El Consell ha nomenat avui els 22 fiscals europeus que supervisaran les investigacions i els procediments 
penals i formaran, juntament amb la fiscal general europea, el Col·legi de la Fiscalia Europea. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) La UE imposa per primera vegada sancions en resposta a atacs cibernètics. Brussel·les, 30 de 
juliol  de 2020. 

El Consell ha decidit imposar mesures restrictives contra sis persones i tres entitats responsables de diversos 
atacs informàtics o implicades en ells. Entre les sancions imposades figuren la prohibició de viatjar i la 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1568
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1584
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1395
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/02/eu-court-of-justice-three-judges-and-an-advocate-general-appointed/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/27/eu-public-prosecutor-s-office-eppo-council-appoints-european-prosecutors/
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immobilització de béns. A més a més, les persones i entitats de la UE tenen prohibit posar fons a disposició 
d’aquelles que figurin a la llista. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Es prorroga la llista de terroristes durant sis mesos més i s’afegeix a una persona a la llista del 
EIIL (Daesh) i Al-Qaida. Brussel·les, 30 de juliol de 2020. 

El Consell ha prorrogat la denominada llista de terroristes de la UE, on s’inclouen les persones, grups i 
entitats subjectes a mesures restrictives destinades a lluitar contra el terrorisme. Els fons i altres actius 
financers de la UE de les persones, grups i entitats que conformen la llista queden immobilitzats. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

c) Parlament Europeu 

i) Els eurodiputats demanen que es lluiti contra l’exclusió social, la pobresa i l’antigitanisme. 
Brussel·les, 4 de setembre de 2020. 

Els eurodiputats consideren que la UE i tots els seus Estats membres han de combatre el moviment 
estructural contra els gitanos i legislar per garantir que la població Romaní tingui igual accés a habitatge, 
educació, sanitat i ocupació. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

d) Consultes públiques 

i) Informe 2020 de la normativa de la UE sobre ciutadania.  

La Comissió ha d’informar cada tres anys sobre l’aplicació de les normes de la UE sobre ciutadania i no 
discriminació. L’informe de 2020 mirarà el progrés que s’ha fet des de 2017 i proposarà noves prioritats i 
accions futures per a reforçar i fomentar els drets dels ciutadans.  
 
Àmbit: Justícia i Drets Fonamentals 
 
Període de consulta: del 09 de juliol de 2020 a l’1 d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Integració i inclusió dels migrants i de persones amb orígens migrants.  

La consulta busca recollir punts de vista de una àmplia gamma de parts interessades relacionades amb la 
formulació i implementació de polítiques d’integració. 
 
Període de consulta: del 22 de juliol de 2020 al 21 d’octubre de 2020. 
 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/eu-imposes-the-first-ever-sanctions-against-cyber-attacks/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/eu-fight-against-terrorism-terrorist-list-renewed-for-a-further-six-months-and-one-person-added-to-the-isil-da-esh-and-al-qaida-list/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85807/roma-integration-fight-social-exclusion-poverty-and-anti-gypsyism-meps-demand
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12455-EU-Citizenship-Report-2020/public-consultation
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Justícia transfronterera – Avaluació de les ordres d’execució europees.  

La consulta avaluarà el Reglament sobre les ordres d’execució europees. 
 
Àmbit: Justícia i drets fonamentals  
 
Període de consulta: del 7 d’agost de 2020 al 20 de novembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Estratègia de la UE sobre els Drets dels Infants (2021-2024).  

La Comissió busca opinions de les parts interessades sobre opcions de polítiques en relació als drets dels 
infants i els seus possibles impactes i identificar les oportunitats i reptes en relació a les accions de la UE 
sobre els drets dels infants. 
 
Àmbit: Justícia i drets fonamentals  
 
Període de consulta: de l’1 de setembre de 2020 al 8 de desembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 
 

6) Educació, Joventut, Cultura i Esports 

a) Comissió Europea  

i) S’han anunciat els guanyadors de 2020 del Premi Lorenzo Natali de Premsa. Brussel·les, 15 de 
juliol de 2020. 

Els premiats han estat seleccionats per un Gran Jurat d’entre 800 sol·licituds de 94 països diferents. El Premi 
reconeix el periodisme de qualitat centrat en reportatges convincents i compassius per a treure a la llum 
històries de desenvolupament sostenible. Els premiats han estat Dayu Zhang del South China Morning Post, 
Cécile Schilis Gallego i Marion Guegan de Forbidden Stories i Shola Lawal de Equal Times. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Cinc nous projectes de col·laboració transfronterera seleccionats per al finançament Erasmus+ 
per a desenvolupar l’excel·lència en la formació professional a Europa. Brussel·les, 30 de juliol 
de 2020. 

La Comissió ha proposat el finançament per a cinc noves Plataformes de Centres d’Excel·lència Professional, 
amb la finalitat de satisfer les necessitats d’una economia innovadora, inclusiva i sostenible. Finançades a 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12515-Public-Consultation-on-the-integration-and-inclusion-of-migrants-and-people-with-a-migrant-background/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12045-Evaluation-of-a-European-Enforcement-Order-for-uncontested-claims-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child/public-consultation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1320
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través d’Erasmus+, amb un pressupost màxim de 4 milions d’euros cada una, les plataformes estaran actives 
a sectors com la innovació ecològica i l’ecologització urbana, la microelectrònica i el sector del moble i la 
fusta. També donaran suport a les principals prioritats europees, com les transicions digital i ecològica, el 
creixement sostenible i la justícia i inclusió social . 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) La Comissió proposa ampliar les Capitals Europees de la Cultura 2020 al 2021. Brussel·les, 18 
d’agost  de 2020. 

Degut als efectes de la crisi del coronavirus, la Comissió ha proposat donar a Rijeka (Croàcia) i Galway 
(Irlanda) la possibilitat d’ampliar el seu any com Capital Europees de la Cultura 2020 fins el 30 d’abril de 
2021. La Comissió també proposar posposar l’any en el que Novi Sad (Sèrbia) ha d’acollir una Capital 
Europea de la Cultura de 2021 a 2022 i l’any que Timisoara (Romania) i Elefsina (Grècia) ostentaran el títol 
de 2021 a 2023. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Joves traductors a les escoles de la UE - La Comissió obre el registre per al concurs de traducció 
2020. Brussel·les, 2 de setembre de 2020. 

La Comissió ha anunciat el llançament del seu concurs anual de traducció per a estudiants de secundària 
arreu d’Europa, Juvenes Translatores, des del 2 de setembre fins el migdia del 20 d’octubre de 2020, les 
escoles dels països de la UE es podran registrar en línia per a què els seus alumnes puguin competir amb 
altres estudiants. Aquest any els adolescents participants hauran de traduir un text sobre el tem de 
“Navegant durant temps difícils – junts som més forts”. Les escoles seleccionades hauran de nominar entre 2 
i 5 alumnes que poden ser de qualsevol nacionalitat però que han d’haver nascut el 2003. El concurs tindrà 
lloc en línia el 26 de novembre de 2020 i s’anunciaran els guanyadors, un per país, a principis de Febrer de 
2021. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

b) Parlament Europeu 

i) El premi LUX serà concedit conjuntament pel Parlament Europeu i l’Acadèmia Europea de 
Cinema. Brussel·les, 5 de setembre de 2020. 

El premi LUX, que fins ara havia estat organitzat i entregat exclusivament pel Parlament Europeu, serà d’ara 
en endavant coorganitzat i coentregat pel mateix i l’Acadèmia Europea de Cinema en col·laboració amb la 
Comissió Europea i la xarxa Europa Cinemas. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1421
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1474
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1545
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200831IPR86014/lux-prize-will-be-awarded-jointly-with-european-film-academy
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7) Economia i mercat  

a) Comissió Europea 

i) La Comissió proposa un nou paquet de mesures sobre una fiscalitat justa i senzilla que 
contribuirà al creixement i a la recuperació d’Europa. Brussel·les, 15 de juliol de 2020. 

La Comissió Europea ha adoptat un nou i ambiciós paquet fiscal per tal de garantir que la política tributaria 
de la UE doni suport a la recuperació econòmica i el seu creixement a llarg termini. El mencionat paquet de 
mesures pretén impulsar l’equitat tributària reforçant la lluita contra l’abús fiscal limitant la competència 
deslleial en aquest àmbit i augmentant la transparència fiscal, de la mateixa manera centra la seva atenció 
en simplificar les normes i els procediments fiscals i incloure la figura d’eliminació dels obstacles fiscals i les 
càrregues administratives. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç 

ii) La Comissió inicia una investigació sectorial sobre la internet de les coses. Brussel·les, 16 de 
juliol de 2020. 

La Comissió ha iniciat una investigació antimonopoli sobre la competència al sector de la internet de les 
coses (IdC) per als productes i serveis relacionats amb els consumidors a la Unió Europea. La investigació es 
centrarà en els productes i els serveis relacionats amb els consumidors que estiguin connectats a una xarxa i 
puguin controlar-se a distància, mitjançant un assistent virtual o un dispositiu mòbil, com els 
electrodomèstics intel·ligents i els dispositius portàtils. El coneixement de mercat adquirit gràcies a la 
investigació contribuirà a l’aplicació per part de la Comissió de la legislació en matèria de competència a 
aquest sector. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) La Comissió aprova el suport per a la producció d’electricitat de fonts renovables a Irlanda. 
Brussel·les, 20 de juliol de 2020. 

La Comissió ha aprovat, sota la normativa europea d’ajudes estatals, una estratègia de suport a la producció 
d’electricitat de fonts renovables a Irlanda. La mesura contribuirà a complir els objectius mediambientals de 
la UE sense distorsionar indegudament la competència. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) La UE i els Estats membres d’Airbus han pres mesures per a garantir el compliment total en el 
procediment de solució de diferències de la OMC sobre aeronaus. Brussel·les, 24 de juliol de 
2020. 

Els Governs de França i Espanya han acordat avui amb Airbus SE modificar les condicions de la inversió inicial 
reemborsable que van concedir per a desenvolupar l’aeronau A350, amb l’objectiu de reflectir les condicions 
del mercat. Aquest fet significa que la UE i els Estats membres interessats (Alemanya, França i Espanya) 
respecten totalment la resolució de la OMC del cas Airbus. Això implica que s’elimini qualsevol motiu per a 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1334
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1370
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què els Estats Units mantinguin les seves contramesures amb respecte a les exportacions de la UE i suposa 
un argument de pes per a resoldre ràpidament aquesta prolongada diferència. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) La Comissió nomena el seu primer alt responsable de l’aplicació de la política comercial. 
Brussel·les, 24 de juliol de 2020. 

La Comissió ha nomenat a Denis Redonnet director general adjunt de la Direcció General de Comerç, DG 
TRADE, càrrec que inclou la nova funció d’alt responsable de l’aplicació de la política comercial.. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) La Comissió aborda els riscs del cessament de Libor. Brussel·les, 24 de juliol de 2020. 

La Comissió ha proposat modificar les normes de la UE sobre els punts de referència financers. L’objectiu de 
la proposta és garantir que quan s’elimini progressivament un punt de referència àmpliament utilitzat no 
causi pertorbacions a l’economia i perjudiqui l’estabilitat financera de la UE. L’Autoritat de Conducta 
financera del Regne Unit, el supervisor del London interbank Oferred Rate (LIBOR), ha anunciat que deixarà 
de donar suport al punt de referència a finals de 2021 i espera el seu cessament per a un poc després.. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

vii) La Comissió aprova una estratègia Txeca de 868 milions d’euros per a donar suport als negocis 
afectats per la pandèmia. Brussel·les, 27 de juliol de 2020. 

La Comissió ha aprovat, dins el marc temporal d’ajudes estatals, una estratègia txeca de 22,9 mil milions CZK 
(866 milions d’euros aprox.) de subsidis salarials per a donar suport a les empreses afectades per la 
pandèmia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

viii) La Comissió dóna la benvinguda amb satisfacció a l’acord sobre les normes que regulen 
l’alcohol dins l’àmbit dels imposts especials. Brussel·les, 30 de juliol  de 2020. 

 
La Comissió Europea dóna la benvinguda a l’acord del Consell sobre la nova normativa que regula els 
imposts especials sobre l’alcohol a la UE. Aquest acord facilita al camí cap a un millor entorn empresarial i 
una reducció dels costs per a les petites empreses productores d’alcohol. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1405
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1409
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1376
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1403
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1429
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ix) La Comissió aprova una estratègia de garantia alemanya de 840 milions d’euros per a protegir 
els consumidors i donar suport a la indústria de viatges en el context de la pandèmia. 
Brussel·les, 31 de juliol de 2020.  

La Comissió ha aprovat, sota la normativa europea d’ajudes estatals, una estratègia de garantia alemanya  ce 
840 milions d’euros per a donar cobertura als cupons dels operadors de viatges per als paquets de viatge 
cancel·lats que s’havien reservat abans del 8 de març de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

x) La Comissió aprova un fons espanyol de 10 000 milions d’euros per a facilitar el suport al deute 
i al capital de les empreses afectades per la pandèmia. Brussel·les, 31 de juliol de 2020.  

La Comissió ha aprovat el pla espanyol de crear un Fons de Suport a la Solvència, dotat amb un pressupost 
de 10 000 milions d’euros, que invertirà a través d’instruments de deute i capital a les empreses actives a 
Espanya i afectades per la pandèmia del coronavirus. El règim s’ha aprovat en virtut del Marc Temporal 
relatiu a les ajudes estatals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xi) La Comissió aprova estratègies italianes de 6 mil milions d’euros per donar suport a PIMES 
afectades pel brot de coronavirus. Brussel·les, 31 de juliol de 2020.  

La Comissió ha aprovat tres estratègies italianes, amb un pressupost total de 6 mil milions d’euros, que 
consistiran principalment en incentius per a la recapitalització d’inversors privats de PIMES afectades pel  
brot de coronavirus. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xii) La Comissió aprova una estratègia de cupons per a donar suport a l’accés a serveis de banda 
ampla per a famílies amb ingressos baixos a Itàlia . Brussel·les, 4 d’agost de 2020.  

La Comissió ha aprovat, sota la normativa europea d’ajudes estatals, una estratègia de cupons de 200 
milions d’euros per a ajudar a les famílies amb ingressos baixos d’Itàlia a accedir a serveis de banda ampla 
d’alta velocitat. La mesura contribuirà a reduir la divisió digital a Itàlia a la vegada que reduirà les possibles 
distorsions a la competència. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xiii) La Comissió ha obert una investigació en profunditat sobre la proposada adquisició de Fitbit 
per part de Google. Brussel·les, 4 d’agost de 2020.  

La Comissió Europea ha obert una investigació en profunditat per tal de determinar si la proposada 
adquisició de Fitbit per part de Google sota la normativa de la UE sobre fusions. La Comissió està preocupada 
que la proposada transacció consolidaria la posició de Google en els mercats de publicitat en línia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1431
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1440
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1445


 
  

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

 

21 

incrementat la ja vasta quantitat de dades que l’empresa pot utilitzar per a la personalització dels anuncis 
que serveix i mostra. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xiv) La Comissió aprova l’estratègia austríaca de 665 milions d’euros per a donar suport a les 
organitzacions sense ànim de lucre i les seves entitats relacionades afectades per la pandèmia. 
Brussel·les, 6 d’agost de 2020. 

La Comissió ha aprovat una estratègia austríaca, de 665 milions d’euros, de suport a les organitzacions sense 
ànim de lucre i les seves entitats relacionades en el context de la pandèmia. La mesura s’ha aprovat sota 
l’àmbit del Marc Temporal d’ajudes estatals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xv) La Comissió aprova una estratègia alemanya de 6 mil milions d’euros per a compensar les 
empreses de transport públic pels danys soferts a causa de la pandèmia. Brussel·les, 7 d’agost 
de 2020.  

La Comissió ha aprovat, sota la normativa europea d’ajudes estatals, una estratègia alemanya de 6 mil 
milions d’euros per a compensar empreses que proporcionen serveis de transport públic de passatgers a 
nivell regional i local a Alemanya pels danys soferts a causa de la pandèmia i les mesures de contenció 
introduïdes per Alemanya per tal de limitar l’expansió del virus. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xvi) La Comissió aprova una estratègia d’ajuda alemanya per a donar suport als aeroports afectats 
per la pandèmia. Brussel·les, 11 d’agost de 2020.  

La Comissió ha aprovat una estratègia alemanya de suport als aeroports en el context del brot de 
coronavirus. L’estratègia s’ha aprovat parcialment basada en l’article 107 (2)(b) del TFUE i parcialment sota 
el Marc Temporal d’ajudes estatals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xvii) La Comissió aprova una mesura, de 30 milions d’euros, d’Estònia per a donar suport a 
Nordica en el context de la pandèmia. Brussel·les, 11 d’agost de 2020. 

La Comissió ha aprovat una mesura d’Estònia de 30 milions d’euros per a proporcionar un increment del 
capital compartit i un préstec d’interès subvencionat a l’empresa pública d’aviació “Nordica Aviation Group 
AS”. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1446
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1456
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1463
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1472
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1473
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xviii) La Comissió aprova una estratègia de garantia italiana de 2 mil milions d’euros per a donar 
suport al mercat d’assegurances de crèdit comercial en el context de la pandèmia.  Brussel·les, 
13 d’agost de 2020.  

La Comissió ha aprovat, sota la normativa europea d’ajudes estatals, una estratègia italiana, de 2 mil milions 
d’euros, per a donar suport al mercat d’assegurances de crèdit comercial en el context de la pandèmia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xix) La Comissió aprova una estratègia de garantia de préstec irlandesa, de 2 mil milions d’euros, 
per a donar suport a les empreses afectades per la pandèmia. Brussel·les, 14 d’agost de 2020.  

La Comissió ha aprovat una estratègia de garantia de préstec irlandesa, que mobilitzarà 2 mil milions 
d’euros, per a donar suport a les empreses afectades per la pandèmia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xx) La Comissió aprova, subjecte a condicions, l’adquisició del negoci de pagament de compte a 
compte de Nets per part de Mastercard. Brussel·les, 17 d’agost de 2020.  

La Comissió ha aprovat, sota el Reglament de la UE sobre fusions, la proposada adquisició del negoci de 
pagament compte a compte de Nets per part de Mastercard. La decisió està condicionada a la transferència 
d’una llicència de la tecnologia “Realtime 24/7” de Nets per als serveis d’infraestructura bàsica de compte a 
compte, així com del personal i altres actius pertinents.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxi) La Comissió aprova les mesures de Dinamarca i Suècia, de mil milions d’euros, per a 
recapitalitzar SAS. Brussel·les, 17 d’agost de 2020.  

La Comissió ha aprovat els plans de Dinamarca i Suècia de contribuir amb 11 mil milions SEK (mil milions 
d’euros aproximadament) per a recapitalitzar SAS. La mesura s’ha aprovat sota el Marc Temporal d’Ajudes 
Estatals. La mesura de  recapitalització és part d’un paquet de recapitalització més gran, que també preveu 
una participació significant d’inversors privats, incloent la conversió dels instruments de deute privat en 
circulació a capital social. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxii) La Comissió aprova les mesures portugueses de suport de liquiditat a la companyia aèria i 
obre una investigació sobre altres mesures de suport públic. Brussel·les, 18 d’agost de 2020.  

La Comissió ha aprovat, sota la normativa europea d’ajudes estatals, 133 milions d’euros en suport de 
liquiditat a SATA Air Açores. L’ajuda facilitarà que la companyia pugui complir amb les seves obligacions de 
servei públic, proporcionar serveis essencials i garantir la connectivitat de la regió ultraperifèrica d’Açores. A 
la vegada, la Comissió ha obert una investigació per a determinar si certes mesures de suport públic de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1478
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1484
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1487
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1488
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Portugal a favor de l’empresa estan en línia amb la normativa europea d’ajudes estatals a empreses amb 
dificultats. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxiii) La Comissió aprova el fons bàvar per a permetre fins a 46 mil milions d’euros de liquiditat i 
suport de capital a les empreses de Baviera en el context de la pandèmia . Brussel·les, 20 
d’agost de 2020.  

La Comissió ha aprovat els plans alemanys per a crear un fons de fins a 46 mil milions d’euros a nivell 
regional de Baviera per a proporcionar garanties i invertir a través d’instruments de deute i capital a 
empreses afectades per la pandèmia a Baviera. La mesura s’ha aprovat sota el Marc Temporal d’Ajudes 
Estatals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxiv) La Comissió aprova una garantia de préstec romanesa, de 62 milions d’euros, per a 
compensar Blue Air per els danys soferts a causa de la pandèmia i proporcionar liquiditat 
urgent a la companyia aèria. Brussel·les, 20 d’agost de 2020.  

La Comissió ha aprovat, sota la normativa europea d’ajudes estatals, una garantia de préstec de fins a 301 
milions RON (62 milions d’euros aproximadament) a favor de la companyia aèria romanesa Blue Air. La 
mesura té per objectiu compensar la companyia aèria per els danys soferts a causa de la pandèmia, així com 
proveir-la urgentment de liquiditat. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxv) La Comissió aprova 290 milions d’euros de suport belga a Brussels Airlines en el context de 
la pandèmia. Brussel·les, 21 d’agost de 2020.  

La Comissió ha aprovat una mesura d’ajuda belga, de 290 milions d’euros, de suport a SN Group, que està 
composat per SN Airholding i la seva única subsidiària Brussels Airlines, en el context de la pandèmia. La 
mesura consisteix en un préstec de 287 milions d’euros i una injecció de capital d’aproximadament 3 milions 
d’euros. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxvi) Normes d’origen: la UE millora el comerç preferencial amb els països de la regió 
paneuromediterrània (PEM). Brussel·les, 24 d’agost de 2020.   

La Comissió ha adoptat un paquet de propostes destinades a augmentar el comerç entre la UE i els països 
veïns de la regió paneuromediterrània, contribuint així a la recuperació econòmica després de la pandèmia. 
Les propostes modernitzaran els acords comercials preferencials de la UE amb vint socis comercials de la 
regió paneuromediterrània fent que les “normes d’origen” pertinents dels mencionats acords siguin més 
flexibles i favorables a les empreses. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1489
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1502
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1508
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1507
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxvii) La Comissió aprova 199,45 milions d’euros de suport italià per a compensar a Alitalia pels 
danys soferts en el context de la pandèmia. Brussel·les, 4 de setembre de 2020.  

La Comissió ha aprovat, sota la normativa europea d’ajudes estatals, el suport italià de 199,45 milions 
d’euros a Alitalia. La mesura té per objectiu compensar la companyia aèria pels danys soferts a causa de la 
pandèmia.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxviii) La Comissió publica les conclusions de l’avaluació del Reglament d’Exempció per 
Categories de la Verificació. Brussel·les, 8 de setembre de 2020.  

 
La Comissió ha publicat un document de treball del personal que resumeix les conclusions de l’avaluació del 
Reglament d’Exempció per Categories de Productes Verticals (VBER), juntament amb les Directrius Verticals. 
 
L’objectiu de l’avaluació era reunir proves sobre el funcionament del VBER, juntament amb les Directrius 
Verticals, per tal de decidit si hauria de caducar, renovar-se en la seva forma actual o revisar-se.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxix) Bretxa de l’IVA: el 2018, els països de la UE van perdre 140 mil milions d’euros en ingressos 
procedents de l’IVA, i la pèrdua prevista el 2020 és encara més gran degut al coronavirus. 
Brussel·les, 10 de setembre de 2020.  

Es calcula que els Estats membres de la UE van perdre 140 mil milions d’euros en ingressos de l’impost sobre 
el valor afegit el 2018. Encara que segueixi sent extremadament elevada, la bretxa de l’IVA global ha 
disminuït lleugerament els darrers anys. Tot i així, les xifres de 2020 apunten a una inversió d’aquesta 
tendència – una pèrdua potencial de 164 mil milions d’euros – degut als efectes de la pandèmia a 
l’economia.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Consell de la Unió Europea 

i) Unió dels mercats de capitals: el Consell adopta noves normes per a les plataformes de 
finançament participatiu. Brussel·les, 20 de juliol de 2020. 

La Consell ha adoptat noves normes per a millorar el funcionament de les plataformes de finançament 
participatiu a tota la UE. 
 
El nou marc forma part del projecte de la unió dels mercats de capitals, que té per finalitat oferir un accés 
més fàcil a noves fonts de finançament. Suprimirà obstacles que dificulten la prestació transfronterera dels 
serveis de les plataformes de finançament participatiu mitjançant l’harmonització dels requisits mínims per a 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1515
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1538
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1564
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1579
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realitzar aquesta activitat en el seu mercat nacional i a altres països de la UE. També augmentarà la 
seguretat jurídica a través de normes comunes de protecció dels inversors.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Consultes públiques 

 

i) Llibre blanc sobre els subsidis estrangers.  
 
La Comissió Europea ha adoptat un Llibre Blanc sobre els efectes de falsejament causats per les subvencions 
estrangeres en el mercat i  busca ara opinions i aportacions de totes les parts interessades sobre les 
possibilitats que ofereix el Llibre Blanc.  
 
Àmbit: Finançament 
 
Període de consulta: del 17 de juny de 2020 al 23 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Avaluació sobre la definició de conceptes del mercat – en relació al Dret de Competència de la 
UE.  

La Comissió avaluarà si actualitzar o no la definició comuna dels conceptes “mercat de productes rellevant” i 
“mercat geogràfic rellevant” sobre els quals es basen les normes de competència de la UE.  
 
Àmbit: Competència 
 
Període de consulta: del 26 de juny de 2020 al 9 d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Empreses d’assegurança i reassegurança: revisió de normes cautelars (Directiva Solvència II). 

Per a protegir als assegurats, les companyies d’assegurança a la UE han de reservar suficient capital per a 
cobrir pèrdues inesperades, així com implementar una avaluació interna de riscs sòlida i revelar certa 
informació rellevant. Aquestes regles de la Directiva de solvència seran revisades i possiblement 
simplificades per a les empreses mes petites, especialment les mesures de garantia a llarg termini, el capital 
de solvència obligatori, el capital mínim requerit i supervisió d’empreses que operen a diferents països de la 
UE.  
 
Període de consulta: de l’1 de juliol al 21 d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/20/capital-markets-union-council-adopts-new-rules-for-crowdfunding-platforms/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12452-White-Paper-on-Foreign-Subsidies/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12325-Evaluation-of-the-Commission-Notice-on-market-definition-in-EU-competition-law/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12461-Review-of-measures-on-taking-up-and-pursuit-of-the-insurance-and-reinsurance-business-Solvency-II-
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iv) Política del consumidor: la nova “agenda del consumidor” de la UE. 

La UE s’està preparant per presentar la seva nova estratègia de consum. L’estratègia tindrà com a objectiu 
actualitzar la política de consum de la UE per abordar els nous reptes de la digitalització i la creixent 
importància dels problemes ambientals, així com protegir als consumidors vulnerables davant les noves 
realitats econòmiques causades per la crisi del coronavirus. Aquesta iniciativa inclourà canvis en la legislació 
dins les àrees d’informació al consumidor sobre béns i serveis, el crèdit del consumidor i la seguretat del 
producte.  
 
Període de consulta: del 30 de juny al 6 d’octubre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

v) Revisió de les Directrius d’Ajuda Regional (RAG) 2014-2020.  

L’objectiu de la consulta és recollir els punts de vista de les parts interessades sobre els aspectes a millorar 
per tal de reflectir el desenvolupament econòmic a la normativa. 
 
Àmbit: Competència – Ajudes Estatals 
 
Període de consulta: del 23 de juliol de 2020 al 30 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) Estratègia de la UE per a les identificacions digitals per a les transaccions online a tota Europa.  

La consulta busca reunir informació sobre els factors que impulsen i els obstacles al desenvolupament i 
l’adopció dels serveis d’identificació electrònic i de confiança a Europa, així com sobre les repercussions de 
les opcions per a oferir una identitat digital de la UE. 
 
Àmbit: Economia digital i societat  
 
Període de consulta: del 24 de juliol 2020 al 2 d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) Revisió sobre el procés de Diàleg de Societat Civil de DG TRADE.  

La consulta busca determinar si l’estratègia del Diàleg de Societat Civil i el seu propòsit encara són adequats. 
 
Àmbit: Comerç 
 
Període de consulta: de l’1 de setembre de 2020 al 18 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/12464-A-New-Consumer-Agenda
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12528-European-Digital-Identity-EUid-/public-consultation
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2134
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viii) Revisió sobre les normes sobre construcció de productes.  

La consulta ofereix l’oportunitat als interessats i als usuaris finals de contribuir a la possible revisió del 
Reglament sobre Construcció de Productes. 
 
Àmbit: Mercat Únic 
 
Període de consulta: del 4 de setembre de 2020 al 25 de desembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ix) Desplegament de la xarxa de banda ampla – avaluació de les normes de la UE sobre ajudes 
estatals. 

La consulta busca rescatar informació sobre els punts de vista respecte a determinar l’efectivitat, eficiència, 
coherència i rellevància i el valor afegit de la UE de les normes sobre ajudes estatals pel desplegament de la 
infraestructura de banda ampla. 
 
Àmbit: Competència 
 
Període de consulta: del 8 de setembre de 2020 al 5 de gener de 2021. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

x) Estat de la propietat intel·lectual a tercers països.  

La consulta busca identificar tercers països on la protecció de la propietat intel·lectual susciti el major grau 
de preocupació i actualitzar així la llista. 
 
Àmbit: Comerç  
 
Període de consulta: del 14 de setembre 2020 al 16 de novembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

8) Cooperació i assumptes internacionals 

a) Comissió Europea  

i) Acord d’assistència macro financera de 80 milions d’euros a Macedònia del Nord . Brussel·les, 
16 de juliol de 2020. 

La Comissió ha firmat una Memoràndum d’Entesa amb Macedònia del Nord per a facilitar el camí per a 
desemborsar 80 milions d’euros en assistència macro financera. És el primer memoràndum del paquet de 3 
mil milions d’euros que la Comissió va proposar per a ajudar a deu socis a lidiar amb els efectes de la 
pandèmia.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Review-of-the-Construction-Products-Regulation/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12398-Evaluation-of-State-Aid-rules-for-broadband-infrastructure-deployment/public-consultation
https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=267
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) La UE aprova 100 milions d’euros per a la reconstrucció post terratrèmol a Albània. Brussel·les, 
17 de juliol de 2020. 

La Comissió ha adoptat un paquet de 100 milions d’euros per a donar suport a la rehabilitació i reconstrucció 
d’Albània després del terratrèmol patit el novembre de 2019.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Ajuda humanitària: 64 milions d’euros per als més vulnerables al sud d’Àfrica. Brussel·les, 20 
de juliol de 2020. 

La Comissió proporcionarà 64,7 milions d’euros en ajuda humanitària per a països de la regió del sud d’Àfrica 
per a ajudar a les persones vulnerables a lidiar amb els efectes de la pandèmia, i de les condicions 
climàtiques extremes, com la sequera. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Entra en vigor l’acord comercial UE-Vietnam. Brussel·les, 31 de juliol de 2020. 

Les exportacions de la UE a Vietnam estaran subjectes a menys imposts a partir de l’1 d’agost, com a efecte 
immediat de l’entrada en vigor de l’acord comercial UE-Vietnam, que en darrera instància, eliminarà els 
drets sobre el 99% dels béns comercialitzats entre ambdues parts. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) S’acorden 8 programes d’assistència macro-financera per a donar suport als socis de 
l’ampliació i veïnatge. Brussel·les, 11 d’agost de 2020. 

La Comissió, en nom de la UE, ha acordat un Memoràndum d’enteniment sobre programes d’assistència 
macro-financera amb vuit socis. Els acords són part del paquet d’assistència macro-financera de 3 mil milions 
d’euros per a deu socis d’ampliació i veïnatge, destinats a ajudar-los a limitar les conseqüències 
econòmiques del coronavirus.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) Cambodja ha perdut l’accés lliure d’imposts al mercat de la UE per motius de Drets Humans. 
Brussel·les, 12 d’agost de 2020. 

Des del 12 d’agost, alguns productes d’exportació típics de Cambodja, com les peces de vestir, calçat i 
articles de viatge, estan subjectes als drets de duana de la UE. L’acord comercial que té el país amb la UE s’ha 
suprimit temporalment a causa de les greus i sistemàtiques preocupacions relacionades amb els drets 
humans constatades al país. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1343
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1368
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1374
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1412
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1457
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) Programa d’ajuda a la comunitat turca-xipriota: la Comissió adopta el segon Programa d’Acció 
pel 2020. Brussel·les, 25 d’agost de 2020. 

La Comissió adopta el segon Programa d’Acció Anual per ajudar la comunitat turca-xipriota. Aquest segon 
programa té un pressupost total de 31,6 milions d’euros per a donar suport a nous projectes que facilitin la 
reunificació de Xipre. Aquest total és addicional als 5 milions d’euros que es varen aprovar a principis 
d’aquest any. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

viii) Líban: la UE presta assistència d’emergència addicional després de l’explosió a Beirut. 
Brussel·les, 31 d’agost de 2020. 

Un segon vol del pont Aeri d’ajuda humanitària de la UE aterra a Beirut entregant 12 tones de 
subministraments humanitaris essencials i equipament mèdic, incloent un hospital mòbil i mascaretes. El 
cost del transport del vol està totalment cobert per la UE, mentre que la càrrega ha estat proporcionada per 
les autoritats espanyoles, la Fundació Phillips i la Universitat d’Anvers.   
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ix) La Comissió adopta una proposta per a fer efectiu l’acord entre la UE i els EUA sobre aranzels. 
Brussel·les, 8 de setembre de 2020. 

La Comissió ha publicat una proposta de Reglament del Consell i del Parlament Europeu pel qual s’eliminen 
els drets sobre determinades importacions a la UE. A canvi, els EUA reduiran els seus drets sobre 
determinades exportacions de la UE al mercat estadounidense.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

x) La Comissió i Xina celebren el primer Diàleg Digital d’Alt Nivell. Brussel·les, 10 de setembre de 
2020. 

La Comissió i Xina han celebrat el seu primer Diàleg Digital d’Alt Nivell amb Xina, com a preparació de la 
videoconferència entre els dirigents de la UE i de Xina que va tenir lloc el 14 de setembre.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xi) La Unió Europea i Xina firmen un acord històric que protegeix les indicacions geogràfiques 
europees a Xina. Brussel·les, 14 de setembre de 2020. 

La UE i Xina han firmat un acord bilateral per a protegir contra les imitacions i la usurpació de cent 
indicacions geogràfiques europees a Xina i cent indicacions geogràfiques xines a la Unió Europea..  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1469
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1490
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1537
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1600
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1602
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b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell expressa la seva gran preocupació per la llei de seguretat nacional de Hong Kong. 
Brussel·les, 28 de juliol de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions on expressa la seva gran preocupació per la llei de seguretat nacional de 
Hong Kong que va aprovar el Comitè Permanent de l’Assemblea Popular Nacional de Xina el 30 de juny de 
2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) La UE posa en marxa la missió d’assessorament civil i prorroga el mandat de la missió de 
formació militar a la República Centreafricana. Brussel·les, 30 de juliol de 2020. 

El Consell ha adoptat una Decisió per la que es posa en marxa la missió d’assessorament civil de la Política 
Comuna de Seguretat i Defensa de la Unió Europea a la República Centreafricana. La missió serà operativa 
del 9 d’agost de 2020 per un període inicial de dos anys. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) La UE confirma les sancions autònomes per un any a Corea del Nord. Brussel·les, 30 de juliol de 
2020. 

El Consell ha confirmat avui la llista de persones i entitats subjectes a les sancions autònomes de la UE 
contra la República Popular Democràtica de Corea. Les mesures restrictives vigents seguiran aplicant-se 
durant un any fins la propera revisió anual. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Ucraïna: la UE prorroga les sancions contra les violacions de la integritat territorial sis mesos 
més . Brussel·les, 10 de setembre de 2020. 

El Consell ha decidit prorrogar sis mesos més, fins el 15 de març de 2021, les sancions contra persones i 
entitats que segueixen menyscabant o amenaçant la integritat territorial, la sobirania i la independència 
d’Ucraïna. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/28/hong-kong-council-expresses-grave-concern-over-national-security-law/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/central-african-republic-and-common-security-and-defence-policy-eu-launches-civilian-advisory-mission-and-extends-the-mandate-of-military-training-mission/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/north-korea-eu-confirms-autonomous-sanctions-for-a-year/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/10/ukraine-eu-extends-sanctions-against-violations-of-territorial-integrity-for-a-further-6-months/
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9) Salut Pública i Seguretat Alimentària 

a) Comissió Europea 

i) Coronavirus: la Comissió Europea reforça el suport al tractament amb plasma convalescent. 
Brussel·les, 31 de juliol de 2020.  

La Comissió Europea ha convidat a més de 200 serveis de recollida de sang de la UE a que sol·licitin 
finançament per a l’adquisició d’equips per extreure plasma de donants. L’objectiu d’aquesta acció es donar 
suport al tractament de nous pacients afectats amb COVID-19. Augmentant la capacitat de la UE per 
extreure plasma convalescent, és a dir, plasma de persones que s’han recuperat després de contreure la 
malaltia. Aquesta acció forma part de l’Instrument per a la Prestació d’Assistència Urgent (ESI).  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Coronavirus: la Comissió conclou conversacions per a garantir als europeus la futura vacuna 
contra el coronavirus. Brussel·les, 31 de juliol de 2020.   

La Comissió ha mantingut conversacions exploratòries amb una empresa farmacèutica per adquirir una 
possible vacuna contra la COVID-19. El contracte previst amb Sanofi-GSK concediria a tots els Estats 
membres de la UE la opció d’adquirir la devacuna. Està previst que, quan una vacuna hagi demostrat ser 
segura i eficaç, la Comissió disposi d’un marc contractual per a l’adquisició de 300 milions de dosis, en nom 
de tots els Estats membres de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Coronavirus: la Comissió assoleix un primer acord sobre una possible vacuna. Brussel·les, 14 
d’agost de 2020.  

La Comissió ha assolit un primer acord amb l’empresa farmacèutica AstraZeneca per comprar una possible 
vacuna contra la COVID-19, així com per donar-la a països de renta mitjana o baixa o redistribuir-la a altres 
països europeus. Això es produeix després de la conclusió satisfactòria de les conversacions exploratòries 
amb Sanofi-GSK i Johnson & Johnson. Una vegada que la vacuna ha demostrar ser segura i eficaç, la Comissió 
ha acordat la base d’un marc contractual per a la compra de 300 milions de dosis d ela vacuna 
d’AstraZeneca, amb l’opció de ocmprar 100 milions més en nom dels Estats membres de la UE. La Comissió 
segueix negociant acords similars amb altres fabricants de vacunes.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

iv) Coronavirus: la Comissió segueix ampliant la cartera de futures vacunes a través de noves 
negociacions. Brussel·les, 20 d’agost de 2020.   

La Comissió ha conclòs conversacions exploratòries amb CureVac amb vistes a l’adquisició d’una possible 
vacuna contra la COVID-19, en línia amb el resultats de les gestions amb Sanofi i Johnson & Johnson. El 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1435
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1439
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1438
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contracte previst amb CureVac oferiria als Estats membres de la UE la possibilitat d’adquirir la vacuna, així 
com la de fer donacions a països amb rentes mitjanes i baixes o redirigir-la cap a països europeus. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

v) Iniciativa ciutadana europea: la Comissió decideix registrar la iniciativa “Dret a una cura”. 
Brussel·les, 21 d’agost de 2020.  

La Comissió ha adoptat la decisió de registrar una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) denominada “Dret a una 
cura”. Els seus organitzadors insten a la UE a anteposar la salut pública als beneficis privats i fer que les 
vacunes i els tractaments per fer front a les pandèmies es converteixin en un bé públic mundial, de lliure 
accés per a tots.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

vi) La Comissió amplia les negociacions a un cinquè fabricant de vacunes. Brussel·les, 24 d’agost de 
2020.  

La Comissió ha conclòs conversacions exploratòries amb Moderna amb vistes a l’adquisició d’una possible 
vacuna contra la COVID-19. El contracte previst amb Moderna oferiria als Estats membres la possibilitat 
d’adquirir la vacuna, així com fer donacions a països amb rentes mitjanes i baixes o redirigir-les cap a països 
europeus. S’ha establert que la Comissió disposarà un marc contractual inicial de compra de 80 milions de 
dosis en nom dels Estats membres de la UE, a més de la opció d’adquirir altres 80 milions de dosis, que es 
subministraran una vegada que una vacuna hagi demostrat que és segura i eficaç contra la COVID-19.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) La Comissió firma el primer contracte amb AstraZeneca. Brussel·les, 27 d’agost de 2020.   

Entra en vigor, després de la firma formal entre AstraZeneca i la Comissió, el primer contracte que la 
Comissió Europea, en nom dels Estats membres de la UE, ha negociat amb una empresa farmacèutica. 
Gràcies al contracte, tots els Estats membres podran adquirir 300 milions de dosis de la vacuna 
d’AstraZeneca, amb opció a altres 100 milions de dosis, que es proratejaran en funció de la població.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

viii) La Comissió s’incorpora al Mecanisme d’Accés Mundial a les Vacunes contra la COVID-19 
(COVAX). Brussel·les, 31 d’agost de 2020.  

La Comissió Europea ha confirmat el seu interès per participar en el Mecanisme COVAX per a un accés 
equitatiu a vacunes assequibles contra la COVID-19. Com a part de l’esforç “Equip Europa”, la Comissió 
també anuncia una contribució de 400 milions d’euros en garanties per donar suport al COVAX i els seus 
objectius en el context de la resposta mundial a la crisi del coronavirus. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1499
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1513
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1540
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ix) La Comissió completa la seva cartera de vacunes després de les conversacions amb un sisè 
fabricant. Brussel·les, 9 de setembre de 2020.  

La Comissió Europea ha conclòs conversacions exploratòries amb BioNTech-Pfizer amb vistes a l’adquisició 
d’una possible vacuna contra la COVID-19. BioNTech-Pfizer és la sisena empresa amb la que la Comissió ha 
negociat. El primer contracte, firmat amb AstraZeneca, va entrar en vigor el passat 27 d’agost. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell adopta mesures per facilitar un desenvolupament ràpid de la vacuna contra la 
COVID-19. Brussel·les, 14 de juliol de 2020.  

El Consell ha adoptat un Reglament destinat a accelerar el desenvolupament i la implantació d’una vacuna 
contra la COVID-19 a la UE. L’acte estableix per als assajos clínics una exempció temporal de l’avaluació 
prèvia del risc mediambiental que exigeix la legislació de la UE sobre alliberació intencional en el medi 
ambient i utilització confinada d’organismes modificats genèticament.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Parlament Europeu 

i) Els eurodiputats volen vacunes segures, total transparència i responsabilitat per a les 
empreses. Brussel·les, 7 de setembre de 2020.  

Els eurodiputats han debatut l’estratègia de vacunes de la UE, inclosa la situació dels acords de compra 
anticipada de vacunes, subratllant la necessitat de transparència per tal d’aconseguir la confiança necessària 
en les futures vacunes de la COVID-19. Les vacunes han de ser eficients, segures, assequibles, 
desenvolupades ràpidament i capaços d’aconseguir l’autorització del mercat de la UE.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Els països de la UE han d’harmonitzar els criteris, procediments i la freqüència dels tests. 
Brussel·les, 2 de setembre de 2020.   

Els eurodiputats destaquen la necessitat d’aconseguir un enfocament comú per a limitar la propagació de la 
COVID-19, i reemplaçar la tendència actual de molts Estats membres de designar altres països de la UE com 
a zones vermelles i tancar fronteres. Alhora és necessària una modalitat comú per comptabilitzar els casos 
de coronavirus o per a la realització de tests, ja que cada país segueix les recomanacions de les seves pròpies 
agències científiques sense coordinació. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1556
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/07/14/vaccine-against-covid-19-council-adopts-measures-to-facilitate-swift-development/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200904IPR86419/covid-19-meps-want-safe-vaccines-full-transparency-and-liability-for-companies
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
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10) Innovació i Recerca 

a) Comissió Europea 

i) Coronavirus: la Comissió posa en marxa una convocatòria amb la finalitat d’establir 
associacions entre les regions de la UE per a la recuperació i recerca de respostes innovadores. 
Brussel·les, 27 de juliol de 2020.  

La Comissió Europea posa en marxa una convocatòria de manifestacions d’interès dirigida a l’establiment 
d’associacions temàtiques que piloten projectes d’innovació interregionals per tal de donar suport a la 
resposta i la recuperació derivada de la pandèmia de coronavirus. L’objectiu de la convocatòria és ajudar a 
les regions a aprofitar les oportunitats sorgides de la crisi, reforçar la resiliència i desenvolupar la 
transformació digital i ecològica per a la recuperació dels sectors més afectats, com la sanitat i el turisme.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) Coronavirus: Vint-i-tres nous projectes d’investigació rebran 128 milions d’euros de 
finançament de la UE. Brussel·les, 11 d’agost de 2020.  

La Comissió donarà suport a vint-i-tres nous projectes d’investigació amb 128 milions d’euros en resposta a 
la persistència de la pandèmia de coronavirus. El finançament, en el marc d’Horitzó 2020, el programa 
d’investigació i finançament de la UE, forma part dels 1.400 milions d’euros compromesos per la Comissió 
per a la iniciativa de resposta mundial a la crisi del coronavirus.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) La Comissió comença a provar la passarel·la d’interoperativitat per a les aplicacions nacionals 
de rastreig de contactes i alerta. Brussel·les, 14 de setembre de 2020.  

Un grup d’Estats membres ha començat a provar el servei de passarel·la d’interoperativitat creat per la 
Comissió que connecta les aplicacions nacionals a tota la UE, amb l’objectiu d’aprofitar plenament el 
potencial de les aplicacions mòbil de rastreig de contactes de proximitat i d’alerta per rompre la cadena 
d’infeccions per coronavirus i així salvar vides. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1408
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1460
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1606
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11) Brexit 

a) Consell de la Unió Europea  

i)  El COREPER acorda un mandat sobre la seguretat ferroviària del túnel del Canal de la Manxa. 
Brussel·les, 9 de setembre de 2020. 

La UE està elaborant legislació per a garantir el funcionament segur i eficient de la connexió ferroviària del 
túnel del canal de la Manxa entre Europa continental i el Regne Unit després de finalitzar el període 
transitori del Brexit. El COREPER ha acordat un mandat de negociació sobre dues propostes destinades a 
mantenir una única autoritat responsable de la seguretat, que seguiria aplicant el mateix conjunt de normes 
a tota la infraestructura, inclosa la secció sota la jurisdicció del Regne Unit.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

12) Pressupost de la Unió Europea 

a) Consell de la Unió Europea 

i) Semestre Europeu de 2020: adoptades les recomanacions específiques per país. Brussel·les, 20 
de juliol de 2020. 

El Consell ha adoptat les seves recomanacions i dictàmens sobre les polítiques econòmiques, 
pressupostàries i d’ocupació dels Estats membres corresponents a 2020, així com la Recomanació per a la 
zona de l’Euro. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El Consell acorda la seva posició parcial de negociació de REACT-EU. Brussel·les, 22 de juliol de 
2020. 

Els representants permanents de la UE, reunits en el Comitè de Representants Permanents, han referendat 
la posició parcial del Consell sobre REACT-EU, la iniciativa de la UE amb major repercussió a curt i mitjà 
termini, així com sobre una sèrie de modificacions a propostes legislatives a llarg termini. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) El Consell acorda la seva posició sobre un instrument de suport a l’execució de reformes per a 
una recuperació sostenible. Brussel·les, 22 de juliol de 2020. 

Els representants permanents de la UE han aprovat la posició del Consell sobre l’establiment de l’instrument 
de suport tècnic. Aquest instrument ajudarà als Estats membres a reforçar la seva capacitat administrativa 
per a la preparació i execució de reformes amb l’objectiu d’afavorir la seva resiliència i contribuir a la seva 
recuperació. 
 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/09/09/eu-uk-relations-coreper-agrees-mandate-on-channel-tunnel-railway-safety/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/20/european-semester-2020-country-specific-recommendations-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/22/react-eu-council-agrees-on-its-partial-negotiating-position/
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Pressupost de la UE pel 2021: el Consell acorda la seva posició. Brussel·les, 9 de setembre de 
2020. 

Els representants permanents de la UE han acordat la posició del Consell sobre el projecte de pressupost de 
la UE per 2021. La posició del Consell sobre el pressupost de l’any que ve ascendeix a un total de 162 900 
milions d’euros de compromisos i 164 800 milions d’euros de pagaments. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Lluita contra la COVID-19: el Consell aprova un augment de 6 200 milions d’euros del 
pressupost per 2020. Brussel·les, 11 de setembre de 2020. 

El Consell ha acordat augmentar en 6 200 milions d’euros el pressupost de la UE pel 2020 amb l’objectiu de 
fer front a les repercussions de la crisi del coronavirus i finançar, entre altres, l’estratègia per a les vacunes. 
El Consell ha adoptat el projecte de pressupost rectificatiu núm. 8 pel 2020 a través del procediment escrit.. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Consell Europeu 

i) Pla de recuperació: reforçar l’autonomia estratègica d’Europa. Brussel·les, 8 de setembre  de 
2020. 

El president Charles Michel ha emès avui el seu discurs en el Fòrum Econòmic de Brussel·les sobre el Pla de 
Recuperació de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Parlament Europeu 

i) El compromís de la Cimera de la UE: una passa positiva per a la recuperació però inadequat pel 
llarg termini. Brussel·les, 21 de juliol de 2020. 

Sobre les conclusions del Consell Europeu del 17-21 de juliol, els negociadors del Parlament donen la 
benvinguda al fons de recuperació però adverteixen que el seu acord amb el pressupost a llarg termini no es 
pot donar per fet. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El pressupost a llarg termini s’haurà de millorar per què el Parlament l’aprovi. Brussel·les, 23 de 
juliol de 2020. 

Els eurodiputats consideren que el fons de recuperació és un pas històric, però que posa en risc prioritats de 
la UE a llarg termini com el Pacte Verd o l’Agenda Digital. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/22/council-agrees-its-position-on-an-instrument-to-support-implementation-of-reforms-for-a-sustainable-recovery/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/09/eu-budget-for-2021-council-agrees-position/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/11/addressing-covid-19-council-approves-6-2-billion-budget-increase-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/08/recovery-plan-powering-europe-s-strategic-autonomy-speech-by-president-charles-michel-at-the-brussels-economic-forum/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200721IPR83702/eu-summit-compromise-positive-step-for-recovery-inadequate-in-the-long-term
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) REACT-EU: el suport de la UE per a mitigar els efectes immediats de la crisi de la COVID-19. 
Brussel·les, 7 de setembre de 2020. 

El Comitè de Desenvolupament Regional ha reforçat el desplegament de recursos i mesures addicionals 
excepcionals de la UE, conegudes com REACT-EU, per tal de fomentar la recuperació de la crisi. L’informe va 
ser aprovat el dilluns amb 37 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Els negociadors del Parlament diuen que no s’han de posar en perill els programes de la UE 
orientats al futur. Brussel·les, 11 de setembre de 2020. 

Continuen els trialegs amb la Presidència Alemanya del Consell i els negociadors del Parlament consideren 
que s’ha avançat respecte a un full de ruta vinculat sobre les noves fonts d’ingressos de la UE, els anomenats 
recursos propis, i sobre el reforç dels programes de la UE orientats al futur. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

13) Prospectiva estratègica 

i) La Comissió presenta el seu primer informe de prospectiva estratègia: marcar el rumb cap a 
una Europa més resilient. Brussel·les, 9 de setembre de 2020. 

La Comissió ha adoptat el seu primer informe de prospectiva estratègia, que té per objectiu identificar els 
reptes i oportunitats emergents per a orientar millor les opcions estratègiques de la UE. La prospectiva 
estratègica servirà de base per a les principals iniciatives polítiques. Ajudarà a la Comissió a dissenyar 
polítiques i lleis amb visió de futur que donin resposta tant a les necessitats actuals com a les aspiracions 
més a llarg termini dels ciutadans europeus. L’informe 2020 presenta els motius per a utilitzar la prospectiva 
en l’elaboració de les polítiques de la UE i introdueix un concepte integral de resiliència de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent  enllaç. 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-deal-must-be-improved-for-parliament-to-accept-it
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86420/react-eu-eu-support-to-mitigate-immediate-effects-of-the-covid-19-crisis
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200911IPR86907/do-not-jeopardise-future-oriented-eu-programmes-say-ep-s-budget-negotiators
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1586
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