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Cancell d’entrada

En el context de l’aprovació del Pacte Verd Europeu i el nou Programa de feina de la Comissió per a 2020, 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)

La Comissió insta a Espanya a que protegeixi la seva població contra la contaminació de les
aigües. Brussel·les, 12 de febrer de 2020.

La Comissió insta a Espanya a complir els requisits de la Directiva 91/271/CEE del Consell, sobre el
tractament d’aigües residuals urbanes. Els Estats membres de la UE han d’establir un tractament secundari
dels vessaments procedents d’aglomeracions urbanes demés de 2.000 equivalents per habitant, i un
tractament avançat per a les aglomeracions urbanes de més de 10.000 equivalents per habitant a les zones
sensibles designades. El tractament secundari complementa l’eliminació de matèria sòlida procedent
d’aigües residuals urbanes (el denominat tractament primari) amb la descomposició de les substàncies
orgàniques mitjançant bactèries.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea

4
i)

Diplomàcia climàtica: el Consell renova el compromís de la UE de situar l’acció pel clima en un
lloc central de la seva política exterior. Brussel·les, 20 de gener de 2020.

El Consell destaca que el canvi climàtic suposa una amenaça per a l’existència de la humanitat i la
biodiversitat a tots els països i regions i requereix amb urgència una resposta col·lectiva. Per aquest motiu, el
lideratge de la UE és fonamental per tal d’augmentar l’ambició mundial en aquest àmbit. El Consell posa de
relleu que la UE ha d’animar a tercers països a que intensifiquin les seves iniciatives, i dona importància a
reforçar el diàleg bilateral sobre l’acció pel clima amb els països socis i les organitzacions regionals.
Conforme al seu compromís amb l’Acord de París, així com l’objectiu d’aconseguir una UE climàticament
neutra abans del 2050, el Consell demana a l’Alt Representant, a la Comissió i als Estats membres que
treballin conjuntament en l’elaboració d’un plantejament estratègic de la diplomàcia climàtica.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii) Aigua potable i neta: el Consell aprova un acord provisional que actualitza les normes de
qualitat. Brussel·les, 5 de febrer de 2020.

La UE vol garantir la seguretat a l’hora de beure aigua de l’aixeta a tota la Unió Europea. El Comitè de
Representants Permanents del Consell (COREPER) han confirmat l’acord provisional aconseguit amb el
Parlament Europeu, sobre una proposta de revisió de la Directiva sobre aigua potable.
Amb les noves normes s’actualitzarien els requisits de qualitat que ha de complir l’aigua potable i
s’introdueix l’enfocament de rendibilitat basat en el risc per al control de la qualitat de l’aigua. Les normes
actualitzades també estableixen requisits mínims d’higiene per als materials en contacte amb l’aigua.
L’objectiu és millorar la qualitat dels materials amb la finalitat de garantir la protecció de la salut humana i
evitar la contaminació de l’aigua.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Parlament Europeu
i)

Els eurodiputats demanen objectius vinculants a nivell mundial i europeu per salvar la
biodiversitat. Brussel·les, 16 de gener de 2020.

Per tal d’aturar la trajectòria actual de pèrdua de biodiversitat, els eurodiputats sol·liciten que la propera
conferència mundial de biodiversitat COP15 acordi objectius jurídicament vinculants amb terminis,
indicadors de rendiment i mecanismes d’informació basats en estàndards comuns.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Els eurodiputats proposen la retirada del plom al PVC per tal de protegir la salut pública.
Brussel·les, 21 de gener de 2020.

El Comitè de Medi Ambient del Parlament Europeu adopta una resolució que s’oposa a la proposta de la
Comissió per a modificar les normes sobre concentració de plom i, sobretot, plom en PVC. Els membres
consideren que les esmenes proposades no protegeixen la prou la salut humana i el medi ambient. El
reglament de la Comissió proposa restringir l’ús i la presència de plom i els seus compostos en articles
produïts de PVC.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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2) Transports
a) Comissió Europea
i)

La Comissió aprova un pla de suport públic de 53 milions d’euros per a l’establiment
d’estacions de recàrrega per a vehicles de baixes emissions a Romania. Brussel·les, 10 de febrer
de 2020.

La Comissió ha considerat que els plans de Romania per a donar suport a la creació d’una xarxa d’estacions
de recàrrega per a vehicles elèctrics es troba en línia amb la normativa de la UE sobre ajudes estatals. La
mesura contribuirà a reduir el diòxid de carboni i les altres emissions contaminants sense alterar
indegudament la competència dins el Mercat únic.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Parlament Europeu
i)

El Comitè de Transport dóna suport a l’acord amb els ministres de la UE sobre el Paquet de
Mobilitat. Brussel·les, 22 de gener de 2020.

El Comitè de Transport i Turisme del Parlament Europeu ha aprovat un acord de reforma sobre el transport
per carretera. L’acord inclou la revisió de normes sobre el temps de descans dels conductors, una millor
aplicació de les normes de transport de mercaderies realitzat per transportistes no residents de manera
temporal dins un Estat membre, que pretenen acabar amb la distorsió de la competència al sector del
transport per carretera i proporcionar millors condicions de descans als conductors.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Consultes públiques
i)

Avaluació dels serveis d’assistència a terra en els aeroports de la UE durant el període 20102018.

L’Estratègia d’Aviació de la UE per a Europa emfatitza la necessitat d’una major competència entre els
operadors a terra i anima a una major inversió en la capacitació i habilitats del sector. L’avaluació té com a
objectiu comprovar si la legislació adoptada sota aquesta estratègia ha funcionat, enfocant-se en els
resultats del canvi de mercat.
Període de consulta: del 30 de gener de 2020 al 24 d’abril de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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3) Afers socials, llibertats civils i justícia.
a) Comissió Europea
i)

Una nova enquesta mostra que els Europeus es senten més informats però encara preocupats
per el crim cibernètic. Brussel·les, 29 de gener de 2020.

La Comissió Europea ha publicat la darrera enquesta sobre les opinions dels Europeus sobre el crim
cibernètic. Els resultats mostren que la conscienciació sobre el crim cibernètic ha crescut, amb una pujada
fins al 52% dels ben informats al respecte, però ha baixat el percentatge de persones que es consideren
capacitats per a autoprotegir-se en línia.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Es celebra el 75è aniversari de l’alliberació d’Auschwitz. Brussel·les, 29 de gener de 2020.

Ursula Von der Leyen ha recordat durant la cerimònia del Dia Internacional de Commemoració en Memòria
de les Víctimes de l’Holocaust la necessitat de no oblidar el que va succeir. Ha indicat també que “tenim la
responsabilitat permanent de lluitar amb determinació contra qualsevol forma d’antisemitisme i
discriminació, i mai, mai, mai oblidar”.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Dones i nenes a la ciència – de l’aspiració a la realitat. Brussel·les, 11 de febrer de 2020.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dones i Nenes a la Ciència, la presidenta Von der Leyen ha elogiat les
extraordinàries fites assolides per les dones científiques arreu d’Europa, recordant que el potencial total
s’assoleix només si s’utilitza tot el nostre talent i diversitat.
També ha ressaltat que no totes les dones i nenes tenen oportunitats per portar a terme les seves
aspiracions, perquè menys d’un 30% dels investigadors a tot al món són dones, i Von der Leyen ha
puntualitzat que aquest fet “ha de canviar”.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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b) Parlament Europeu
i)

L’Estat de Dret a empitjorat a Polònia i a Hongria. Brussel·les, 16 de gener de 2020.

El Parlament Europeu considera que la situació a Polònia i a Hongria a empitjorat des de l’aplicació de
l’Article 7(1), i vol estar involucrat formalment a les audiències amb les autoritats nacionals. Els eurodiputats
consideren que el Consell no ha aconseguit aplicar de manera efectiva l’Article 7 i que aquest fet suposa
debilitar la integritat dels valors comuns europeus, la confiança mútua i la credibilitat de la Unió Europea en
el seu conjunt.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El Parlament Europeu demana mesures ambicioses per a garantir la igualtat de salaris a les
dones. Brussel·les, 30 de gener de 2020.

El Parlament Europeu demana a la Comissió Europea que presenti una estratègia ambiciosa per a la igualtat
de gènere, que inclogui mesures vinculants per a reduir la bretxa salarial entre homes i dones.
Els eurodiputats volen que l’estratègia inclogui disposicions sobre transparència en la fixació de sous i sobre
la bretxa salarial, d’obligat compliment tant pel sector públic com per al privat, així com objectius clars i
mecanismes de vigilància per a avaluar els avanços.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) El Parlament Europeu demana lluitar contra el retrocés sobre la igualtat de gènere. Brussel·les,
13 de febrer de 2020.

Els eurodiputats fixen les seves prioritats abans de la propera Cimera de la ONU sobre la dona. La cambra
considera que molts dels reptes identificats a la Declaració i la Plataforma d’Acció de Beijing fa 25 anys
continuen plenament vigents, i en conseqüència demanen al Consell que garanteixi una posició unificada de
la UE i actuï per a contrarestar la involució en igualtat de gènere i totes les mesures que solcaven els drets,
l’autonomia i l’emancipació de les dones en tots els àmbits.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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4) Educació, Joventut, Cultura i Esports
a) Comissió Europea
i)

10 milions de participants al programa Erasmus. Brussel·les, 28 de gener de 2020.

La Comissió ha publicat l’Informe Anual d’Erasmus+ 2018, que inclou el cinquè any de funcionament de
l’Erasmus+, el programa insígnia de la UE per a donar suport i reforçar l’educació, la formació, la joventut i
l’esport a la UE. Durant l’any 2018, 33 països van participar al programa, els 28 membres de la UE, Islàndia,
Liechtenstein, Noruega, Macedònia del Nord i Turquia.
Durant les últimes tres dècades més de 10 milions de persones han participat a l’Erasmus+ i als seus
predecessors.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Vint-i-vuit estudiants guanyen el premi de la UE Juvenes Translatores. Brussel·les, 30 de gener
de 2020.

La Comissió Europea ha anunciat els vint-i-vuit guanyadors del concurs de traducció Juvenes Translatores,
dirigit a centres d’ensenyança secundària. El tema d’aquest any ha estat “el que la gent jove pot fer per a
contribuir a configurar el futur d’Europa”. Els traductors de la Comissió Europea van seleccionar als
guanyadors entre 3 116 participants procedents de centres de tot Europa.
El guanyador espanyol ha estat Thomas Anthony Rossall Kleczewski, alumne de l’IES Son Pacs de Palma, que
ha traduït del castellà a l’anglès.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consultes Públiques
i)

Avaluació del suport a l’educació del Fons Social Europeu.

L’avaluació examinarà l’efectivitat, eficiència, rellevància i el valor afegit europeu de les accions finançades
pel Fons Social Europeu durant el període 2014-2018. També examinarà la complementarietat i coherència
amb altres iniciatives d’aquest àmbit durant el mateix període.
Període de consulta: del 18 de novembre de 2019 al 24 de febrer de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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5) Salut i seguretat alimentària
a) Comissió Europea
i)

Coronavirus: mecanisme de protecció civil de la UE activat per a la repatriació dels ciutadans
europeus. Brussel·les, 28 de gener de 2020.

A mesura que el brot de Coronavirus s’intensifica, el mecanisme de protecció civil de la UE s’ha activat per
proporcionar suport consular als ciutadans de la UE a Wuhan, Xina.
La UE cofinançarà els costos de transport de l’aeronau. Els ciutadans de la UE presents a la regió que vulguin
ser repatriats podran sol·licitar-ho, sigui quina sigui la seva nacionalitat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) La Comissió Europea posa en marxa una consulta pública a nivell de la UE sobre el Pla Europeu
de Lluita contra el Càncer. Brussel·les, 4 de febrer de 2020.

La Comissió posa en marxa el Dia Mundial contra el Càncer, una consulta pública a nivell de la UE sobre el Pla
Europeu de Lluita contra el Càncer. La consulta ajudarà a configurar el Pla, detectarà àmbits d’actuació clau i
estudiarà les possibles mesures futures.
El Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, que es presentarà abans de finals d’any, proposarà mesures Claus a
cada fase de la malaltia: mesures de prevenció, detecció i diagnòstic precoç, tractament i qualitat de vida.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

La cooperació és clau per combatre el brot de COVID-19. Brussel·les, 13 de febrer de 2020.

El Consell ha adoptat conclusions sobre COVID-19. Les conclusions són una resposta efectiva de la UE als
reptes derivats de l’esclat del nou coronavirus i insten als Estats membres a prendre les mesures necessàries
per millorar la cooperació. Demanen també a la Comissió que examini les maneres de facilitar l’accés dels
Estats membres a equips de protecció personal i que realitzi una avaluació de les conseqüències de les
amenaces a la salut mundial en relació a la disponibilitat de medicaments a la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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c) Consultes públiques
i)

Pla Europeu contra el càncer

La consulta està dirigida a ciutadans, pacients i cuidadors, així com a professionals de la salut i organitzacions
involucrades en la prevenció, diagnòstic, tractament, seguiment i investigació del càncer.
Període de consulta: del 4 de febrer de 2020 al 7 de maig de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Revisió de les normes de la UE sobre productes químics nocius per a la salut: disruptors
endocrins.
La consulta té com a objectiu avaluar les necessitats públiques respecte als trastorns endocrins de la UE,
avaluar fins a quin punt la legislació actual de la UE compleix les necessitats dels ciutadans i identificar
oportunitats de millora de la manera en què s’avaluen, es gestionen i es comuniquen els riscs potencials dels
trastorns endocrins.
Període de consulta: del 16 de desembre de 2019 al 9 de març de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

6) Economia i mercat
a) Comissió Europea
i)

La Comissió aprova l’adquisició de Wabco per part de ZF. Brussel·les, 23 de gener de 2020.

La Comissió Europea ha aprovat de manera incondicional i d’acord amb el Reglament de Fusions de la UE, la
proposada adquisició de Wabco per part de ZF. La Comissió ha conclòs que la transacció no suposaria cap
problema de competència dins l’Àrea Econòmica Europea.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) La UE i 16 membres de la OMC acorden treballar conjuntament en un procediment arbitral
d’apel·lació provisional. Brussel·les, 24 de gener de 2020.

La UE i els ministres dels 16 membres de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) ha acordat desenvolupar
un procediment d’apel·lació provisional multilateral que permetrà als membres de la OMC que hi participin,
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mantenir dins la organització un sistema de solució de diferències en funcionament i en un sistema de dues
fases per a les possibles diferències que puguin sorgir entre ells. La UE i la OMC van posar en marxa aquesta
iniciativa a mitjans de desembre de 2019 després de la paralització efectiva de l’Òrgan d’Apel·lació de la
OMC, a conseqüència del bloqueig des de 2017 a tot nou nomenament.
Aquest procediment és només una mesura de contingència i només s’aplicarà fins que l’Òrgan d’Apel·lació
de la OMC torni a ser operatiu.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) La Comissió i el Fons Monetari Internacional reforcen la cooperació per donar suport al
desenvolupament sostenible. Brussel·les, 28 de gener de 2020.

La Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional han arribat a un Acord Marc Financer de Col·laboració
que impulsarà la seva cooperació per a fer front als reptes que es presentin, entre ells el canvi climàtic, i
ajudar als països a arribar a desenvolupar els Objectius de Desenvolupament Sostenible. La UE és el soci
principal del FMI en capacitat de desenvolupament des de 2016.
Aquest acord reforçarà, simplificarà i accelerarà la conclusió d’acords contractuals per a les nombroses
activitats conjuntes que porten a terme per donar suport a una bona governança econòmica, una bona
gestió de finançament i una bona mobilització dels ingressos nacionals, construcció d’institució i la més
amplia Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) La Comissió multa amb 14,3 milions d’euros a NBCUniversal per restringir les vendes de
productes de merchandising cinematogràfic . Brussel·les, 30 de gener de 2020.

La Comissió Europea ha multat a vàries empreses que pertanyen a Comcast Corporation, inclosa
NBCUniversal LLC, amb 14 327 milions d’euros per restringir a varis comerciants la venta de mercaderia amb
llicència dins l’Espai Econòmic Europeu a territoris i clients més enllà dels assignats. Aquestes restriccions es
referien a productes de merchandising dels Minions, Jurassic World i altres imatges i personatges de les
pel·lícules de NBCUniversal. Aquesta multa sorgeix de la investigació antimonopoli iniciada per la Comissió al
2017 i que ha conclòs que els acords de llicències no exclusives vulneraven les normes de competència de la
UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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v) La Comissió i les autoritats de protecció dels consumidors insten als comerciants de compres
en línia a ajustar la seva política d’informació al Dret de la UE. Brussel·les, 31 de gener de 2020.

La Comissió ha publicat els resultats d’un examen detallat a escala de la UE de casi 500 botigues
electròniques de venda de roba i calçat, mobles i articles d’ús domèstic, i aparells electrònics. Aquest
examen l’han efectuat les autoritats de protecció dels consumidors de 27 països, coordinats per la Comissió.
Les conclusions indiquen que dos terços dels llocs web inspeccionats no respecten els drets bàsics dels
consumidors de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
vi) La Comissió presenta una revisió sobre la governança econòmica de la UE i llança un debat
sobre el seu futur. Brussel·les, 5 de febrer de 2020.

La Comissió ha presentat la revisió sobre l’efectivitat del marc de supervisió econòmica i llança un debat
públic sobre el seu futur. El marc de supervisió econòmica de la UE ha guiat els Estats membres a aconseguir
els objectius de les seves polítiques fiscals i econòmiques. Ha ajudat a un coordinació més propera de les
polítiques econòmiques, a tractar els desequilibris macroeconòmics, reduir el dèficit públic i els nivells de
deute. També ha creat les condicions necessàries per a un creixement sostenible i per a arribar a la
estratègia de la UE per al creixement i l’ocupació.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

vii) La Comissió ha obert una investigació sobre la proposada adquisició de GrandVision per part
d’EssilorLuxottica. Brussel·les, 6 de febrer de 2020.

La Comissió ha obert una investigació per determinar si la proposta d’adquisició de GrandVision per part
d’EssilorLuxottica es troba sota l’empara del Reglament de la UE sobre fusions. La Comissió està preocupada,
perquè aquesta fusió podria suposar una reducció de la competència de l’oferta a l’engròs de lents
oftàlmiques i ulleres, així com també de l’oferta al detall de productes òptics.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

viii) Les preferències comercials impulsen les exportacions dels països en desenvolupament a la
Unió Europea. Brussel·les, 10 de febrer de 2020.

El 2018, les exportacions a la Unió Europea procedents de països en desenvolupament que utilitzen
preferències aranzelàries especials dins el marc del Sistema de Preferències Aranzelàries Generalitzades
(SPG) de la UE assoliren un nou màxim de 69 000 milions d’euros. Segons l’informe de la Comissió Europea
sobre el SPG, que es publica cada dos anys i acaben de publicar la nova edició, les exportacions a la UE
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procedents dels 71 països beneficiaris del SPG han augmentat fins a arribar a casi 184 000 milions d’euros,
dels que 69 000 milions d’euros corresponen a preferències especials del SPG.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ix) La Comissió ha decidit retirar parcialment l’accés preferencial de Cambodja al mercat de la UE.
Brussel·les, 12 de febrer de 2020.

La Comissió Europea ha decidit retirar una part de les preferències aranzelàries concedides a Cambodja en
virtut del règim comercial de la UE “Tot menys armes”, a causa de les greus i sistemàtiques violacions dels
principis dels drets humans consagrats en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals.
La retirada de les preferències aranzelàries afectaran a determinats productes de la confecció i del calçat,
així com a tots els articles de viatja i al sucre.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

x) La Comissió insta a vuit Estats membres a transposar la cinquena Directiva Contra el Blanqueig
de Capitals. Brussel·les, 12 de febrer de 2020.
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La Comissió Europea ha enviat cartes de notificació formal a Xipre, Hongria, Països Baixos, Portugal,
Romania, Eslovàquia, Eslovènia i Espanya per no haver notificat cap mesura d’implementació de la cinquena
Directiva contra el Blanqueig de Capitals. Les llacunes legislatives que es produeixen en un estat membre
tenen un impacte en el conjunt de la UE. Tots els estats membres havien de transposar la Directiva en
qüestió abans del 10 de gener de 2020.
Si en el termini de dos mesos no l’han transposada, la següent etapa serà enviar-los dictàmens raonats per
part de la Comissió.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xi) Previsions econòmiques de l’hivern 2020: forces contraposades ratifiquen un dèbil creixement.
Brussel·les, 13 de febrer de 2020.

Les previsions econòmiques de l’hivern de 2020, apunten a que l’economia europea seguirà un camí de
creixement constant i moderat. La zona euro ja gaudeix del seu període més llarg de creixement sostingut
des de la introducció de l’euro el 1999.
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Les previsions indiquen que el creixement del PIB de la zona de l’euro es mantindrà estable a l’1,2% durant
2020 i 2021. A la UE en conjunt, es preveu que el creixement minvi lleugerament fins a l’1,4% durant 2020 i
2021, en comparació a l’1,5% de 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Parlament Europeu
i)

Christine Lagarde discuteix la renovació de la política del Banc Central Europeu amb els
eurodiputats. Brussel·les, 6 de febrer de 2020.

La presidenta del Banc Central Europa ha plantejat preguntes al Comitè d’Afers Econòmics i Monetaris sobre
la revisió de la política monetària del BCE.
Lagarde, ha exposat les perspectives del BCE per a la zona euro que està caracteritzada per un creixement
lent, i ha intentat justificar que les accions del BCE dins aquest entorn econòmic eren pertinents. També ha
exposat els motius principals que fan necessària una revisió de l’estratègia monetària del BCE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Consultes públiques
i)

Proposta de revisió de les Directrius sobre Ajudes Estatals del Sistema de Comerç de Emissions
de la UE (Directrius ETS).

Consulta de la proposta de revisió sobre la revisió de les Directrius ETS que finalitzen el 31 de desembre de
2020. L’objectiu de la consulta és recopilar comentaris de totes les parts interessades abans de la seva
adopció. Les parts interessades han d’avaluar si els projectes de Directrius estan ben dissenyats per fer front
al risc de fuga del carboni a causa dels costos d’emissió indirectes, al mateix temps que es preserva l’incentiu
dels ETS per a una descarbonització rentable de la economia i es minimitzen les distorsions de la
competència al mercat intern.
Àmbit: Competència
Període de consulta: del 14 de gener de 2020 al 10 de març de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii) Serveis financers: millorar la capacitat de resiliència contra els ciber-atacs.
Mitjançant aquesta consulta, la Comissió té com a objectiu recollir els punts de vista de les parts
interessades sobre la necessitat de millores legislatives en l’adquisició de serveis financers per tal
d’harmonitzar les regles de tota la UE, reduir i el nombre de ciber-atacs i fer més segur i resistent el sector
financer.
Període de consulta: del 19 de desembre de 2019 al 19 de març de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Serveis financers: marc regulador de la UE per a cripto-actius.
La digitalització i la tecnologia transformen significativament el sistema financer europeu i la forma en què
es presten serveis financers a les empreses i ciutadans europeus.
Per tal de promoure les finances digitals a Europa, la Comissió treballa cap a una nova estratègia de
finançament digital per a la UE. Aquesta consulta pública és una de les primeres passes per preparar
possibles iniciatives plantejades per la Comissió Europea.
Període de consulta: del 19 de desembre de 2019 al 19 de març de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) Frau i evasió fiscal – millor cooperació entre les autoritats fiscals nacionals en l’intercanvi
d’informació
Els nous models de negoci, com l’economia digital, creen desafiaments per les autoritats fiscals nacionals en
termes d’abordar el frau i l’evasió fiscal. Aquesta iniciativa té com a objectiu enfortir el marc per a que les
autoritats fiscals puguin intercanviar millor informació sobre els contribuents que treballin en l’economia
digital. Alhora, crearà un entorn fiscal més eficient per a que les empreses puguin beneficiar-se del mercat
únic i sostenir el creixement econòmic.
Període de consulta: del 10 de febrer de 2020 al 6 d’abril de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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7) Cooperació i assumptes internacionals
a) Comissió Europea
i)

La UE destina 22 milions d’euros d’ajuda humanitària per la sequera al sud del continent
africà. Brussel·les, 16 de gener de 2020.

La Comissió Europea mobilitzarà un paquet d’ajuda humanitària de 22,8 milions d’euros d’ajuda humanitària
per fer front a les necessitats alimentàries d’emergència i donar suport a les persones vulnerables a Eswatini,
Lesotho, Madagascar, Zàmbia i Zimbabwe. Els fons sorgeix de les necessitats dels països del sud del
continent africà que estan patint la sequera més dura des de feia dècades.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El pressupost humanitari de la UE per al 2020 estarà destinat a ajudar a persones de més de 80
països. Brussel·les, 20 de gener de 2020.

La Comissió ha adoptat el seu pressupost humanitari anual inicial per al 2020 per un valor de 900 milions
d’euros. La UE és el principal donant mundial d’ajuda humanitària, prestant assistència a persones de més de
80 països. Des dels conflicte prolongats a Àfrica i a l’Orient Mitjà fins a les greus crisis alimentàries, les crisis
humanitàries s’estan intensificant i posant en perill l’entrega d’ajuda als més necessitats.
Es destinaran 400 milions d’euros a programes d’ajuda a Àfrica, a l’Orient Mitjà es destinaran 345 milions
d’euros per a la crisi a Síria, i els refugiats als països veïns, així com ala situació al Yemen. Es destinaran 111
milions d’euros a Àsia i Amèrica Llatina. També seguiran destinant ajudes a Afganistan, a Myanmar i a
Bangladesh.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Aliança Àfrica-Europa: quatre noves garanties financeres per valor de 216 milions d’euros dins
el Pla d’Inversió Externa de la UE. Brussel·les, 22 de gener de 2020.

La Comissió Europea ha signat quatre acords de garantia per valor de 216 milions d’euros que ajudaran a
alliberar 2 bilions d’euros per a invertir en renovables, infraestructures urbanes i start-ups. Aquestes
garanties s’han signat amb el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (EBRD), el Banc
Europeu d’Inversions (EIB), el grup alemany KfW i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (AECID), dins la quarta reunió de la comissió estratègica del Pla d’Inversió Externa (EIP).
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iv) La UE augmenta l’ajuda humanitària per a les víctimes de conflicte a Nigèria. Brussel·les, 24 de
gener de 2020.
El Comissari per a la gestió de crisi, Janez Lenarčič, ha anunciat el primer paquet d’ajuda d’emergència per a
2020 per un valor de 26,5 milions d’euros. Aquest nou paquet d’ajuda concedirà ajuda alimentària, accés a
aigua potable i infraestructures de sanejament, refugi, assistència sanitària primària bàsica, i educació per als
infants que es troben en situació de conflicte.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

v) La Comissió presenta les seves propostes per a un procés d’adhesió a la UE més creïble,
dinàmic, previsible i polític. Brussel·les, 5 de febrer de 2020.

La Comissió Europea ha exposat la seva proposta per a fer avançar el procés d’adhesió a la UE, fent-lo més
creïble, dinàmic i previsible i dotant-lo d’una impressió política més marcada.
La Comissió espera que els Estats membres recolzin la seva proposta, de manera paral·lela a l’obertura de les
negociacions amb Macedònia del Nord i Albània, abans de la Cimera Unió Europea-Balcans Occidentals.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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b) Consell de la Unió Europea
i)

Ucraïna: han afegit a la llista de sancions de la UE, les set persones implicades en l’organització
de les eleccions russes a Crimea i Sevastòpil, annexionades il·legalment. Brussel·les, 28 de
gener de 2020.

El Consell ha afegit set noms a la llista de persones sotmeses a mesures restrictives per accions que
menyscaben o amenacen la integritat territorial, la sobirania i la independència d’Ucraïna. Aquestes noves
inclusions a la llista son conseqüència de la organització, el 8 de setembre de 2019, d’eleccions locals per
part de Rússia a la República autònoma de Crimea i la ciutat de Sevastòpil a Ucraïna, annexionades
il·legalment.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii) Han nomenat nou cap de la Missió de control de la UE a Geòrgia. Brussel·les, 11 de febrer de
2020.

Marek Szczygiel ha estat nomenat nou Cap de la Missió de Control de la Unió Europea a Geòrgia. El seu
mandat començarà del 15 de març i finalitzarà el 14 de desembre de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Parlament Europeu
i)

Els eurodiputats reafirmen el seu suport a Juan Guaidó mentre persisteix la crisis a Veneçuela.
Brussel·les, 16 de gener de 2020.

El Parlament europeu ha condemnat l’intent de cop d’estat per tal d’evitar la reelecció de Juan Guaidó com a
president de l’Assemblea Nacional veneçolana. La Cambra ha denunciat l’intent del règim de Nicolás Maduro
de col·locar al candidat progovernamental Luis Parra com a nou president de l’Assemblea Nacional.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

8) Innovació i recerca
a) Parlament Europeu
i)

Carregador únic: el Parlament Europeu vol legislació abans de l’estiu. Brussel·les, 30 de gener
de 2020.

El Parlament Europeu insta a la Comissió a adoptar mesures legislatives abans de juliol per fer realitat el
carregador únic per als dispositius electrònics portàtils, per tal de reduir la quantitat de residus electrònics i
facilitar als consumidors opcions sostenibles. Els eurodiputats volen que la Comissió adopta l’acte delegat
previst a la Directiva de 2014 sobre equips radioelèctrics o, si escau, una nova mesura legislativa.
Sense obstaculitzar la innovació, la CE haurà de garantir que el marc legislatiu aplicable a un carregador
comú es verificat regularment per tenir en compte els avanços tecnològics. Els eurodiputats subratllen que la
investigació i la innovació són fonamentals per a millorar les tecnologies existents i desenvolupar-ne de
noves.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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9) Brexit
a) Comissió Europea
i)

Preguntes i respostes sobre la retirada del Regne Unit de la UE. Brussel·les, 24 de gener de
2020.

La UE i el Regne Unit han mantingut intenses negociacions per arribar a un acord sobre les condicions de la
retirada del Regne Unit i crear seguretat jurídica una vegada el dret de la UE deixi d’aplicar-se al Regne Unit.
Al llarg de les negociacions, la Comissió va garantir la participació en el procés dels 27 Estats membres de la
UE. A més, les aportacions dels òrgans consultius de la UE i altres parts interessades van ajudar a la Comissió
a recavar proves del procés. La Comissió ha publicat una sèrie de preguntes i respostes per tal de resoldre
dubtes sobre el Brexit i les futures relacions entre el Regne Unit i la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Futura associació entre la UE i el Regne Unit: la Comissió Europea dóna la primera passa per a
l’inici de les negociacions amb el Regne Unit. Brussel·les, 3 de febrer de 2020.

La Comissió ha publicat una recomanació sobre les properes negociacions amb el Regne Unit basada en les
orientacions i conclusions del Consell Europeu i la Declaració Política acordada entre la UE i el Regne Unit. La
recomanació conté una proposta detallada de les directrius de negociació, que defineixen l’àmbit d’aplicació
i els termes de la futura associació entre la Unió Europea amb el Regne Unit. Les directrius es refereixen a
tots els àmbits d’interès per a les negociacions, entre les que es troben la cooperació comercial i econòmica,
la cooperació policial i judicial en matèria penal, la política d’exterior, la seguretat i defensa i la participació
en els programes de la Unió.
En qualitat de negociadora de la UE, la Comissió pretén seguir la coordinació de manera estreta amb el
Consell i els seus òrgans preparatoris, així com amb el Parlament Europeu.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell adopta la decisió per la qual es celebra l’Acord de Retirada. Brussel·les, 30 de gener
de 2020.

El Consell ha adoptat, mitjançant procediment escrit, la decisió relativa a la celebració de l’Acord de Retirada
en nom de la UE. L’adopció ha tingut lloc després de la votació d’aprovació del Parlament Europeu el 29 de
gener i després de la firma de l’Acord de Retirada per part de la UE i el Regne Unit.
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L’Acord de Retirada entrarà en vigor el 31 de gener de 2020 i a partir d’aquell moment la UE deixarà de ser
Estat membre de la UE i tindrà la consideració de tercer país. L’Acord de Retirada garanteix la retirada
ordenada del Regne Unit de la UE, i abasta els drets dels ciutadans, la liquidació financera, un període
transitori i els protocols sobre Irlanda i Irlanda del Nord, Xipre, i Gibraltar, a més de la governança i altres
qüestions relatives a la separació.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Parlament Europeu
i)

El Parlament Europeu reclama garanties de protecció dels drets dels ciutadans per a donar la
seva aprovació a l’acord de retirada del Regne Unit de la UE. Brussel·les, 15 de gener de 2020.

En una resolució aprovada pel Parlament Europeu, els eurodiputats recalquen que tindran en compte
“l’experiència adquirida i les garanties ofertes” en matèria de drets dels ciutadans.
L’eurocambra mostra especial preocupació per el sistema de registre britànic i critica que no s’ofereixi un
document físic com a prova del dret a residència i les escasses facilitats i assistència als ciutadans per a
utilitzar-lo.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii) El Parlament Europeu aprova l’acord del Brexit. Brussel·les, 29 de gener de 2020.

L’acord per a la sortida del Regne Unit de la UE rep llum verda per part del Parlament Europeu, que el va
aprovar amb 621 vots a favor, 49 en contra i 13 abstencions.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Repartiment d’escons en el Parlament Europeu després del Brexit. Brussel·les, 31 de gener de
2020.

A partir de l’1 de febrer, el número i distribució de seients al Parlament Europeu canvia com a conseqüència
de la sortida del Regne Unit de la UE.
El Parlament Europeu passarà a tenir 705 membres, front als 751 que tenia abans del Brexit. Dels 73 escons
assignats al Regne Unit, 27 es repartiran entre altres Estats membres, entre ells Espanya, mentre que els 46
restants quedaran com a reserva per a possibles futures ampliacions de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iv) UE-Regne Unit: el Parlament Europeu vol condicions equitatives per garantir la competència.
Brussel·les, 12 de febrer de 2020.

El Parlament demana garantir la igualtat de condicions mitjançant compromisos fermes i una adaptació
dinàmica de les normes de la UE i el Regne Unit en el marc de la futura relació bilateral després del Brexit.
L’eurocambra vol que l’acord d’associació amb el Regne Unit sigui el més ampli possible, basat en els tres
pilars fonamentals: associació econòmica, associació en matèria d’assumptes exteriors, qüestions sectorials
específiques i cooperació temàtica. Els eurodiputats recalquen que un tercer país no pot gaudir dels
mateixos beneficis que un Estat membre i recalquen la necessitat de preservar la integritat del mercat
interior i de la unió duanera.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

10) Pressupost de la Unió Europea
a) Comissió Europea
i)

La Comissió Europea i el Fons Europeu d’Inversions posen en marxa el Fons BlueInvest, amb un
import de 75 milions d’euros. Brussel·les, 4 de febrer de 2020.

La Comissió Europea s’ha associat amb el Fons Europeu d’Inversions, que forma part del Grup del Banc
Europeu d’Inversions (BEI), per a posar en marxa el Fons BlueInvest, amb recursos propis de 75 milions
d’euros i dedicat a l’economia blava. El nou Fons serà gestionat per el Fons Europeu d’Inversions i
proporcionarà finançament a altres fons subjacents amb recursos propis que es destinin i donin suport de
forma estratègica a un economia blava innovadora.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Política de cohesió: fer que els ciutadans participin per a obtenir millors resultats. Brussel·les, 6
de febrer de 2020.

La Comissió Europea ha decidit posar en marxa dues noves accions pilot per a augmentar la participació
ciutadana a la realització dels projectes de cohesió sobre el terreny. L’objectiu és facilitar la participació
activa dels ciutadans i de les organitzacions de la societat civil en la planificació, inversió i supervisió dels
fons de la UE per, en última instància, aconseguir millors resultats. A aquestes accions pilot, les autoritats de
gestió dels fons de cohesió i les organitzacions de la societat civil rebran l’assessorament i el suport d’experts
per a desenvolupar els coneixements i destreses necessàries per a la realització dels projectes de cohesió.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Von der Leyen sobre el pressupost de la UE a llarg termini: la nostra oportunitat de fer que
Europa s’adeqüi al futur. Estrasburg, 12 de febrer de 2020.

La Presidenta Von der Leyen ha declarat avui que “Tots hem d’estar preparats per trobar una base comuna i
hem de trobar l’equilibri adequat entre les prioritats antigues i les noves”. La Comissió considera que el
pressupost a llarg termini de la UE és clau per a aconseguir que Europa s’adapti al futur, des de l’ambició a
convertir Europa en el primer continent climàticament neutre, passant per l’economia digital i donant suport
a la ciutadania.
Von der Leyen ha advertit que és necessari arribar a un acord aviat, perquè sinó no es podran finançar els
objectius marcats.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Parlament Europeu
i)

El Parlament dóna suport al Pacte Verd Europeu, però demana més ambició. Brussel·les, 15 de
gener de 2020.
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Els eurodiputats donen suport al Pacte Verd proposat per la Comissió Europea, però ressalten els reptes que
suposa, com assegurar una transició justa i inclusiva i objectius intermedis més elevats. Els parlamentaris han
rebut positivament el projecte d’un pla ambiciós d’inversions sostenibles per cobrir l’actual dèficit d’inversió.
També es reclama un mecanisme de finançament adequat per garantir una transició justa.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Les ambicions de la Unió han d’anar en línia amb suficients fons per a portar-les a terme.
Brussel·les, 7 de febrer de 2020.
Els negociadors del Parlament Europeu han debatut amb el President del Consell Europeu abans de la
plenària sobre pressupost.
Els eurodiputats han reiterat la seva posició cap a un Marc Financer Plurianual ambiciós que asseguri la
continuïtat de les principals polítiques de la UE, com la Cohesió i l’Agricultura. Han insistit també en
l’impuls de prioritzar àrees com l’acció climàtica, la digitalització, el suport als joves i a les PIMES, així
com la migració i la seguretat. També consideren que s’ha de reforçar el rol geopolític de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iii) El pressupost de la UE a llarg termini és una eina de futur. Brussel·les, 12 de febrer de 2020.

El Parlament ha anunciat que només donarà el seu vistiplau a un pressupost que satisfaci les ambicions de la
UE.
El debat a la plenària precedeix la cimera extraordinària convocada el 20 de febrer, on els Estats membres
intentaran acordar una posició comuna sobre el proper marc financer plurianual. Els eurodiputats han
insistit que un finançament suficient és la clau per aconseguir les ambicions comunes com la lluita contra el
canvi climàtic, la transformació digital i ecològica i les seves conseqüències socials, i per a seguir recolzant a
les regions i ciutats, als agricultors, als joves, als investigadors o als empresaris.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

11) El Futur d’Europa
a) Comissió Europea
i)

Donant forma a la Conferència sobre el Futur d’Europa. Brussel·les, 22 de gener de 2020.

La Comissió Europea presenta les seves idees per donar forma a la Conferència sobre el Futur d’Europa, que
es posarà en marxa el Dia d’Europa (9 de maig de 2020) i durarà dos anys. La Conferència sobre el Futur
d’Europa és un projecte anunciat per la presidenta Úrsula von der Leyen a les seves orientacions polítiques,
per donar als europeus major pes a l’hora de decidir les polítiques de la Unió Europa i donar la seva opinió al
respecte.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) La Comissió presenta el seu ambiciós full de ruta per a una Unió que s’esforça per aconseguir
més resultats, amb el seu Programa de feina per al 2020. Brussel·les, 29 de gener de 2020.

La Comissió ha presentat el seu programa de feina pel 2020, on figuren les mesures que la Comissió
adoptarà el 2020 per què les orientacions polítiques de la Presidenta Von der Leyen es converteixin en
beneficis tangibles per als ciutadans, les empreses i la societat europea. L’objecte d’aquest primer programa
de feina és aprofitar de manera fructífera les oportunitats que brindarà la doble transició digital i ecològica.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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b) Parlament Europeu
i)

Els ciutadans, pedra angular de la Conferència sobre el Futur d’Europa. Brussel·les, 15 de gener
de 2020.

Els eurodiputats volen que els ciutadans siguin el centre de la discussió sobre com abordar els reptes interns
i externs que no es van preveure quan es va aprovar el Tractat de Lisboa. Persones de tots els orígens,
representats de la societat civil i altres actors interessats a nivell europeu, nacional, regional i local han de
participar en la fixació de prioritats, per tal d’assegurar que es tenen en compte les seves preocupacions.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Els Presidents de la UE debatran el futur de la Unió a la Jean Monnet House. Brussel·les, 28 de
gener de 2020.

Els Presidents de les tres institucions principals de la UE es reuniran a Bazoches per debatir el futur de la UE i
els reptes geopolítics actuals. David Sassoli, Charles Michel i Ursula Von der Leyen es reuniran a la Jean
Monnet House, un lloc simbòlic per a la història de la integració europea. Debatran sobre el futur de la UE, la
Conferència sobre el Futur d’Europa, els reptes geopolítics actuals i les transicions climàtica i digital.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

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

25

