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Cancell d’entrada

En el context dels darrers dies de la Presidència Finesa del Consell i amb l’arribada de la nova Comissió i
l’inici de la Presidència Croata, 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)

El Pacte Verd Europeu estableix com fer d’Europa el primer continent climàticament neutre en
el 2050 impulsant l’economia, millorant la salut i la qualitat de vida dels ciutadans i protegint
la naturalesa i tenint en compte tota la població de la UE. Brussel·les, 11 de desembre de 2019.

La Comissió Europa ha presentat el Pacte Verd Europeu i el full de ruta per fer que l’economia de la UE sigui
sostenible, tot transformant els reptes en matèria de clima i medi ambient en oportunitats en totes les àrees
d’actuació i fent que la transició sigui justa i integradora per a
tots.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Convertir els reptes en oportunitats per tal de fer d’Europa el primer continent climàticament
neutre. Brussel·les, 13 de desembre de 2019.

Úrsula von der Leyen presenta als líders de la UE el European Green Deal i el full de ruta per a una transició
verda que ens ajudarà a reduir les emissions, a crear llocs de treball i obrir noves oportunitats.
Els líders de la UE reconeixen que no totes les regions parteixen del mateix punt, tot i així, la transició cap a
la neutralitat climàtica suposa el sorgiment d’oportunitats importants, com ara potencials de creixement
econòmic, desenvolupament empresarial i tecnològic.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii) La Comissió acull l’acord provisional per millorar la qualitat de l’aigua i l’accés a ella.
Brussel·les, 19 de desembre de 2019.

La Comissió acull amb satisfacció l’acord provisional entre el Parlament Europeu i el Consell sobre la
Directiva referent a l’aigua potable. L’acord es basa en la proposta adoptada per la Comissió el febrer de
2018, com a seguiment directe de la iniciativa ciutadana europea Right2Water, amb l’objectiu de millorar la
qualitat de l’aigua potable i l’accés a ella, així com proporcionar informació més completa als ciutadans.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iv) Aire més net a partir de 2020: entrada en vigor a tot el món del límit del 0,5% de sofre per als
vaixells. Brussel·les, 3 de gener de 2020.

A partir de l’1 de gener de 2020, el contingut màxim de sofre dels combustibles per a ús marítim es redueix
al 0,5% (front al 3,5% anterior) a escala global, lo que disminuirà la contaminació atmosfèrica i protegirà la
salut i el medi ambient. Les emissions d’òxid de sofre (SOx) procedents dels motors de combustió dels
vaixells causen pluja àcida i generen una pols fina que pot provocar malalties respiratòries i cardiovasculars,
així com una reducció de l’esperança de vida.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell adopta Conclusions sobre l’actuació de la UE per protegir els boscos del món.
Brussel·les, 16 de desembre de 2019.

El Consell adopta Conclusions que ofereixen una orientació política per a protegir i restaurar els boscos del
món, i juntament amb els Estats membres, expressen una profunda preocupació per la insuficiència de
polítiques actuals i accions de conservació, restauració i gestió sostenible dels boscos a nivell mundial per
detenir la desforestació. Les Conclusions convenen que és necessari reforçar l’acció de la UE, i animen a la
Comissió a prioritzar i aplicar urgentment les accions que figuren a la Comunicació de la Comissió en aquest
matèria, juntament amb els Estats membres, la indústria, les organitzacions i institucions, la societat civil i els
països socis, en el context del Pacte Verd Europeu.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El Consell adopta Conclusions sobre el benestar dels animals. Brussel·les, 16 de desembre de
2019.

El Consell convida a la Comissió a elaborar una nova estratègia de la UE per a la protecció i el benestar dels
animals a partir de les ensenyances extretes de l’estratègia per a 2012-2015, i alhora anima a la Comissió i
Estats membres a posar en marxa activitats de comunicació i sensibilització destinades al públic sobre el
paper essencial d’unes normes adequades en matèria de benestar dels animals per a la promoció de la salut
animal, la seguretat alimentària i la sostenibilitat del sector agroalimentari.
Les Conclusions destaquen la importància del benestar dels animals com a part integrant de la producció
animal sostenible, i reconeixen la necessitat d’actualitzar la legislació, en particular en àmbits com el
transport d’animals de llarga distància.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iii) El Consell adopta conclusions sobre biodiversitat. Brussel·les, 19 de desembre de 2019.

El Consell reafirma que la UE i els seus Estats membres lideraran i intensificaran els esforços per a detenir la
pèrdua de biodiversitat i restaurar els ecosistemes. Les Conclusions proporcionen orientació política per a les
properes feines destinades a elaborar un marc mundial per la diversitat biològica després de 2020. També
es demana a la Comissió que desenvolupi una estratègia sobre la biodiversitat per a 2030 ambiciosa, realista
i coherent com a element central del Pacte Verd Europeu.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Parlament Europeu
i)

Canvi climàtic: el Parlament aprova noves regles per determinar quines són les inversions
verdes. Brussel·les, 17 de desembre de 2019.

El Parlament arriba a un acord amb el Consell sobre els nous criteris per determinar si una activitat
econòmica és sostenible ambientalment. L’anomenada “regulació de la taxonomia” estipula que s’han
d’avaluar els següents objectius ambientals per avaluar la sostenibilitat d’una activitat econòmica: mitigació i
adaptació al canvi climàtic; ús i protecció sostenible de recursos hídrics i marins; transició cap a una
economia circular; prevenció i control de la contaminació i protecció i restauració de la biodiversitat i els
ecosistemes.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El Parlament Europeu sol·licita reduir l’ús de pesticides per salvar les abelles europees.
Brussel·les, 18 de desembre de 2019.

El Parlament acull amb satisfacció la iniciativa de pol·linitzadors proposada per la Comissió, però destaca
que, actualment, no protegeix les abelles i altres pol·linitzadors d’algunes de les moltes causes del seu
declivi, com ara l’agricultura intensiva, els plaguicides, el canvi climàtic, canvis en l’ús del sòl o la pèrdua
d’hàbitat i les espècies invasores.
Donat que els pol·linitzadors són essencials per a la biodiversitat, l’agricultura i la reproducció de moltes
espècies vegetals, els eurodiputats insten a la Comissió a presentar un programa d’acció a gran escala amb
recursos suficients.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iii) Els eurodiputats acullen els objectius climàtics de la UE, però critiquen la falta d’ambició
pressupostària. Brussel·les, 18 de desembre de 2019.

Els eurodiputats han acollit la decisió sobre l’estratègia climàtica a llarg termini que portaria a la UE a ser
neutre climàticament cap al 2050. Tot i així, es critica la falta de voluntat del Consell Europeu d’acordar una
solució viable sobre el pressupost de la UE per al període 2021-2027, que haurà de proporcionar el
finançament adequat per aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

2) Transports
a) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell aprova la seva posició sobre l’actualització de la normativa dels drets dels viatgers
de ferrocarril. Brussel·les, 2 de desembre de 2019.

El Consell ha acordat la seva posició sobre la proposta de reforma dels drets dels viatgers de ferrocarril.
L’actualització de la normativa reforçarà els drets dels viatgers, en particular d’aquells amb discapacitat o
mobilitat reduïda, i garantirà una aplicació més homogènia de la normativa i millorarà el subministrament
d’informació. També millorarà la sensibilització dels viatgers sobre els bitllets combinats, que inclouen
serveis ferroviaris subseqüents operats per una o més empreses, i fomentarà el seu ús. La proposta també
instaura la igualtat de condicions entre mitjans de transport establint una clàusula de circumstàncies
excepcionals (força major).
La proposta suposa una revisió del Reglament actual, que és de 2007 i s’aplica a viatges i serveis tant
nacionals com internacionals.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El Consell acorda la seva posició sobre la racionalització dels procediments de la xarxa
transeuropea de transport. Brussel·les, 2 de desembre de 2019.

El Consell ha arribat a un acord sobre la serva posició en relació a la proposta de simplificar els procediments
de concessió d’autoritzacions i facilitar així la xarxa transeuropea de transport (RTE-T). La proposta cerca
també esclarir quins procediments han de seguir els promotors de projectes a la part relativa a la concessió
d’autoritzacions i a la contractació pública.
La xarxa RTE-T té dos nivells: una xarxa global, que garanteix la connectivitat de totes les regions de la Unió; i
una xarxa bàsica, que abasta aquells elements de la xarxa global que son de màxima importància per a la
Unió. La xarxa bàsica ha de finalitzar-se com a molt tard el 2030, i la xarxa global el 2050.
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L’orientació general del Consell ha modificat la naturalesa jurídica de la proposta, passant de reglament a
Directiva, per tal que els Estats membres tinguin la flexibilitat necessària per a aprofitar els procediments de
concessió d’autoritzacions actualment vigents.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) El Consell acorda la seva posició sobre el mesurament de les emissions dels vehicles en
condicions reals de conducció. Brussel·les, 11 de desembre de 2019.

Els ambaixadors dels Estats membres han acordat un mandat de negociació relatiu a la proposta de
modificació del Reglament (CE) 715/2007, sobre la homologació de tipus dels vehicles de motor pel referent
a les emissions procedents de turismes i vehicles comercials lleugers (Euro 5 i Euro 6) i sobre l’accés a la
informació relativa a la reparació i el manteniment dels vehicles.
El text estableix els factors de conformitat que s’utilitzaran a l’hora de mesurar les emissions en condicions
reals de conducció de turismes i vehicles comercials lleugers en els mateixos nivells que la proposta de la
Comissió, i demana a la Comissió que revisi cada dos anys els avanços tècnics relacionats amb la fiabilitat
dels sistemes portàtils de mesurament d’emissions (PEMS), i que en si ho requereix, presenti una nova
proposta legislativa amb vistes a la revisió a la baixa dels factors de conformitat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) El Consell acorda la seva posició sobre una millor protecció de les víctimes dels accidents de
trànsit. Brussel·les, 18 de desembre de 2019.

Els representants permanents davant la UE han confirmat la posició del Consell sobre les normes per a
millorar els drets dels titulars d’assegurances d’automòbils.
La reforma del marc existent té per finalitat garantir que les víctimes dels accidents de trànsit rebin una
indemnització ràpida i completa, sigui quina sigui la circumstància en què l’accident es produeixi, inclús quan
l’assegurador sigui insolvent. La Directiva actualitzada, garantirà una indemnització adequada a totes les
víctimes d’accidents provocats per vehicles que tinguin un pes superior a 25 kg o que tinguin una velocitat
superior a 25km/h.
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

8

v) La UE promou la digitalització de la informació relativa la transport de mercaderies. Brussel·les,
18 de desembre de 2019.

El Comitè de Representants Permanents (Coreper) del Consell ha aprovat la proposta per la que es crea un
marc jurídic uniforme per a la utilització de la informació electrònica relativa al transport de mercaderies a
tots els tipus de transport. Prèviament, el 26 de novembre, la Presidència finesa del Consell i el Parlament
Europeu, havien arribat a un acord.
Les noves normes exigiran que totes les autoritats públiques pertinents acceptin la informació transmesa per
via electrònica a plataformes certificades quan les empreses optin per tal format pe a presentar informació
com a prova del compliment dels requisits legals.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consultes públiques
i)

Avaluació de la Normativa de la UE sobre la comunicació d’incidents d’aviació relacionats amb
la seguretat.

Aquesta proposta avaluarà la normativa sobre com comunicar, analitzar i fer seguiment d’accidents i
incidents a l’aviació civil.
Examinarà com d’efectives, eficients, rellevants i consistents són les normes actuals.
Període de consulta: del 07 de novembre de 2019 al 30 de gener de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Avaluació de la xarxa ferroviària europea.

La Comissió avaluarà els corredors ferroviaris arreu de la UE i examinarà si la seva qualitat ha millorat (més
ràpides, més verdes, més segures i més eficients).
Període de consulta: del 04 de novembre de 2019 al 03 de febrer de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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3) Energia
a) Consell de la Unió Europea
i)

Fiscalitat de l’energia: el Consell sol·licita un marc actualitzat que contribueixi a la neutralitat
climàtica de la Unió. Brussel·les, 5 de desembre de 2019.

El Consell ha adoptat unes Conclusions sobre el marc de la imposició de productes energètics de la UE. Les
Conclusions són una resposta directa a la petició del Consell Europeu d’impulsar la feina sobre les
condicions, els incentius i el marc facilitador que garanteix una transició cap a una Unió Europea
climàticament neutra, segons l’Acord de París. La finalitat és contribuir als objectius estratègics i a les
mesures per assolir les finalitats ambientals, energètiques i climàtiques per a 2030, preservant la
competitivitat europea, garantint unes normes justes i socialment equilibrades i respectant el dret dels
Estats membres a decidir la seva combinació energètica.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

4) Agricultura i Pesca
a) Comissió Europea
i)

La Comissió adverteix a la República de Panamà de la necessitat d’actuar amb major
contundència per a lluitar contra la pesca il·legal. Brussel·les, 12 de desembre de 2019.

Aquesta decisió es basa en la constatació de vàries deficiències significatives que constitueixen un retrocés
notable en comparació amb les millores observades entre 2012 i 2014. Aquestes deficiències posen en judici
la capacitat del país per a complir les seves obligacions en virtut del Dret internacional com a Estat
d’abanderament, coster i rector del port i del mercat. S’anima a Panamà a actuar amb contundència per tal
de garantir un control adequat de les activitat dels seus vaixells amb la finalitat de prevenir la seva
participació en la pesca INDNR i el seu suport a la pesca il·legal.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell adopta un acord provisional de reutilització de l’aigua per al regadiu agrícola.
Brussel·les, 18 de desembre de 2019.

La UE pren noves mesures per a reduir el risc de falta d’aigua per al regadiu dels cultius. Els representants
permanents dels Estats membres davant la UE han ratificat un acord provisional amb el Parlament Europeu
sobre un Reglament que facilita l’ús de les aigües residuals urbanes tractades per al regadiu agrícola.
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Aquestes normes ajudaran a Europa a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic, millorarà la
disponibilitat d’aigua i en fomentarà l’ús eficient.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El Consell acorda la seva posició de negociació sobre pesquera de bacallà i arengada del Bàltic
occidental. Brussel·les, 16 de desembre de 2019.

La UE pren noves mesures per ajudar als pescadors a fer front als efectes socioeconòmics adversos que
tindran les severes restriccions establertes per a la pesca del bacallà del Bàltic i arengada del Bàltic
occidental acordades per a 2020.
El Consell ha definit la seva posició sobre un Reglament pel qual es modifiquen dos actes legislatius en vigor:
el pla plurianual per al mar Bàltic i l’actual Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP). Les noves normes
acordades pel Consell permetran que es recorri a la paralització definitiva per al desballestament dedicats a
la pesca del bacallà i arengada.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Més ruscs i apicultors gràcies a les ajudes de la UE. Brussel·les, 17 de desembre de 2019.
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El nombre de ruscs i apicultors de la UE s’ha incrementat al llarg dels anys, el que es tradueix en un augment
de la producció de mel de la UE xifrat en el 16% entre 2014 i 2018. L’informe publicat per la Comissió sobre
l’aplicació dels programes apícoles de la UE ofereix una visió general del sector i de l’aplicació de les mesures
d’ajuda.
Amb 17,5 milions de rucs a la UE, mantingudes per 650.000 apicultors, la UE va produir 280.000 tones de
mel durant l’any 2018. L’apicultura es practica a tots els Estats membres i la Unió Europea és el segon major
productor de mel del món.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) Llum verda del Consell a les possibilitats de pesca per a 2020 en el mar Mediterrani i el mar
Negre. Brussel·les, 16 de desembre de 2019.

El Consell adopta un Reglament pel qual es fixen, per a 2020, els límits de captures de determinades
poblacions de peixos en el mar Mediterrani i el mar Negre. Entre les mesures adoptades es troben esforços
pesquers màxims admissibles per a determinades espècies en el Mediterrani occidental, possibilitats de
pesca i altres mesures en el marc de la Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGPM) i una quota
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autònoma per a l’espasí en el mar Negre, fixada en un límit necessari per a mantenir el nivell actual de
mortalitat per pesca.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

5) Afers socials, llibertats civils i justícia.
a) Comissió Europea
i)

Von der Leyen demana vigilància i una resposta més contundent davant el creixement de
l’antisemitisme. Brussel·les, 10 de desembre de 2019.

La Presidenta de la Comissió ha declarat que “L’anti-semitisme és un verí per a la nostra comunitat. I depèn
de nosaltres prevenir-lo, lluitar en contra del seu creixement i eradicar-lo”. El seu discurs era en honor a les
víctimes de l’atac als congregats jueus a Halle, Alemanya, el passat 9 d’octubre de 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) 10è aniversari del Tractat de Lisboa: donant protagonisme als ciutadans europeus. Brussel·les,
18 de desembre de 2019.
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Amb motiu del desè aniversari del Tractat de Lisboa, que arribava al nucli de la identitat europea
(democràcia, estat de dret, drets i llibertats per a tots), la presidenta Von der Leyen ha recordat que aquest
ha donat protagonisme als ciutadans europeus. Durant al debat mantingut al Parlament europeu amb motiu
de la celebració, la Presidenta de la Comissió ha declarat que el Tractat de Lisboa “Ha portat més poder al
Parlament Europeu. Ha portat als parlaments nacionals a l’avantguarda. I ha donat als ciutadans europeus el
dret de demanar a la Comissió que proposi legislació.
També ha recordat que el Tractat va convertir la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea en
jurídicament vinculant.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) El Col·legi de Comissaris presta jurament solemne per servir a la UE i protegir els Tractats per
interès de tots els europeus. Luxemburg, 13 de gener de 2020.

La presidenta Von der Leyen ha declarat, després de la cerimònia de jurament solemne del Col·legi de
Comissaris davant el Tribunal de Justícia de la UE, que la Comissió complirà el codi de conducta, que és
actualment més exigent que mai.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) La Comissió presenta les seves primeres reflexions sobre la construcció d’una Europa
socialment forta amb unes transicions justes. Estrasburg, 14 de gener de 2020.

La Comissió ha presentat una Comunicació sobre la construcció d’una Europa socialment forta per a unes
transicions justes. A la Comunicació, la Comissió defineix la seva contribució a la política social per a donar
resposta als reptes i a les oportunitats actuals, proposant mesures a nivell de la UE per als propers mesos i
recaptant opinions sobre les mesures que s’adoptaran a tots els nivells a l’àmbit de l’ocupació i els drets
socials. També ha posat ja en marxa la primera fase de consulta als interlocutors socials (empreses i
sindicats) sobre la qüestió del salari mínim just per als treballadors de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell adopta nous mandats de negociació sobre els Reglaments relatius a la obtenció de
proves i a la notificació i trasllat de documents per tal de modernitzar la cooperació judicial.
Brussel·les, 3 de desembre de 2019.
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La UE treballa per a modernitzar els intercanvis transfronterers entre autoritats a través de la digitalització i
la informàtica, amb l’objectiu de millorar la cooperació judicial en matèria civil i mercantil. El Consell ha
adoptat la seva orientació general respecte als dos Reglaments modificats, el relatiu a la obtenció de proves i
el relati a la notificació i trasllat de documents.
Ara es procedirà a iniciar les negociacions al respecte amb el Parlament Europeu.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El Consell nomena Wocjciech Wiewiórowski supervisor europeu de protecció de dades.
Brussel·les, 5 de desembre de 2019.

El Consell ha nomenat Wojciech Wiewiórowski supervisor europeu de protecció de dades (SEPD) per a un
mandat de cinc anys. Wiewiórowski ha estat el supervisor adjunt des de 2014 i prèviament, havia estat
inspector general de la protecció de dades personals a l’autoritat de protecció de dades de Polònia, des de
2010 fins a 2014.
El Supervisor Europeu de Protecció de Dades és l’autoritat independent de protecció de dades de la UE.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii) El Consell adopta Conclusions sobre la Vessant Civil de la PCSD. Brussel·les, 9 de desembre de
2019.
El Consell ha adoptat Conclusions relatives al Pacte sobre la Vessant Civil de la Política Comuna de Seguretat
i Defensa (PCSD) i ha reafirmat la seva disposició a fer que la vessant civil de la PCSD sigui més capaç, eficaç,
flexible i receptiva i que estigui més fusionada.
Les Conclusions destaquen la important contribució de les missions civils de la PCSD a la pau i l’estabilitat
internacionals, com part essencial de l’enfocament integrat de la UE als conflictes i crisis exteriors. També
remarquen la necessitat de reforçar el paper de la UE i la seva capacitat per a actuar com a proveïdor de
seguretat a través de la PCSD.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) El Consell adopta Conclusions sobre la Igualtat de Gènere a la UE. Brussel·les, 10 de desembre
de 2019.

El Consell ha adoptat unes Conclusions sobre les economies que fomenten la igualtat de gènere a la UE, amb
l’objectiu de contribuir a l’estratègia sobre igualtat de gènere de la nova Comissió. Les conclusions
reconeixen els progressos de la UE en determinats àmbits, com l’adopció de la Directiva sobre Conciliació de
la Vida Familiar i la Vida Professional, l’augment de la proporció de dones als consells d’administració de les
grans empreses i el menor nombre de dones i homes en risc de pobresa o exclusió social. Tot i així, les
Conclusions insten als Estats membres i a la Comissió a seguir treballant en la promoció de la igualtat de
gènere com a prioritat política i a través de mesures concretes.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

v) El Consell adopta Conclusions sobre un millor accés al mercat laboral de les persones en
situació de vulnerabilitat. Brussel·les, 10 de desembre de 2019.

El Consell ha adoptat unes Conclusions sobre mercats laborals inclusius. Les conclusions remarquen el valor
econòmic de proporcionar millors oportunitats de feina a les persones amb discapacitat, als treballadors de
major edat, als treballadors poc qualificats, als aturats de llarga durada, als joves, especialment els que ni
treballen, ni estudien, ni reben formació (ninis), les persones amb responsabilitats familiars i les persones
d’origen immigrant.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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vi) Reforma relativa als conductors de camió: acord provisional sobre el paquet de mobilitat.
Brussel·les, 20 de desembre de 2019.

El Coreper ha aprovat un conjunt de propostes, anomenades “paquet de mobilitat”, sobre les condicions de
feina dels conductors, les normes especials relatives al desplaçament dels conductors en el transport
internacional, l’accés al mercat del transport de mercaderies i un major control del compliment. Les noves
normes tenen per objectiu garantir l’equilibri entre unes millors condicions de treball per als conductors i la
llibertat de prestació transfronterera de serveis dels operadors, que a més a més contribuiran a la seguretat
vial.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

vii) La UE renova la seva llista terrorista de persones i organitzacions subjectes a sancions.
Brussel·les, 13 de gener de 2020.

El Consell ha renovat a avui l’anomenada Llista Terrorista de la UE, que estableix persones, grups i entitats
que estan subjectes a mesures restrictives amb la visió de lluitar contra el terrorisme. Les persones, grups i
entitats que figuren a la llista estan subjectes a la congelació dels seus fons i altres actius financers dins la
UE. I també prohibeix als operadors de la UE de facilitar-los cap tipus de fons o recursos econòmics.
El Consell revisa la llista almenys un cop cada sis mesos.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Consell Europeu
i)

El President del Consell Europeu demana a Iran que eviti plantejar actes irreversibles.
Brussel·les, 9 de gener de 2020.

Charles Michel, president del Consell Europeu, ha expressat el seu condol per les víctimes de l’accident aeri
de l’avió ps752, al President d’Iran, el Sr. Rouhani. I li ha expressats els seus desitjos i esperances de que no
hi hagi més intents d’incrementar les tensions existents a la regió. El President iranià li ha respost que la UE
sempre ha realitzat un paper estabilitzador i responsable a la regió i que Iran té intenció de continuar
mantenint una estreta cooperació amb la UE. El JCPOA era un acord que suposava una gran fita i un gran
instrument per a l’estabilitat regional i el President Michel ha advertit al President iranià que eviti prendre
decisions irreversibles.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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d) Parlament Europeu
i)

El Parlament condemna les “zones lliures LGTBI” a Polònia. Brussel·les, 18 de desembre de
2019.

Després de la declaració per part de més de 80 governs polonesos municipals o locals, on es declaraven
“lliures de la ideologia LGTBI”, els eurodiputats han reiterat que els fons europeus no es poden utilitzar amb
finalitats discriminatòries i que per tant s’ha de permetre a les escoles promoure els drets fonamentals i la
protecció de les persones LGTBI. Els eurodiputats també insten a la Comissió a condemnar tots els actes
públics de discriminació contra les persones LGTBI.
Els eurodiputats es mostren preocupats també per les recents declaracions homofòbiques durant una
campanya de referèndum a Romania i pels discursos d’odi dirigits a persones LGTBI en el context electoral a
Estònia, Espanya, Regne Unit, Hongria i Polònia.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El Parlament considera que existeix un risc elevat per a la credibilitat de la investigació mentre
el primer ministre maltès segueixi al càrrec. Brussel·les, 18 de desembre de 2019.

El Parlament Europeu veu amenaçada la credibilitat de la investigació sobre l’assassinat de la periodista
Daphne Caruana Galizia i alerta de la falta d’avanços sobre altres acusacions relacionades. La resolució
aprovada per la cambra amb 581 vots a favor, 26 en contra i 83 abstencions, destaca que el risc de la
investigació persistirà mentre el primer ministre segueixi al càrrec, perquè considera que les acusacions de
corrupció i blanqueig de capital contra el primer ministre maltès, i contra el seu cap de gabinet i ex ministre
de Turisme i altres membres del govern no s’han posat tan sols en marxa.
El Parlament considerar que els esdeveniments ocorreguts a Malta suposen greus i persistents amenaces a
l’Estat de Dret, la democràcia i els drets fonamentals, i puntualitzen la seva greu preocupació per la llibertat
de premsa, la independència de la policia i del poder judicial, la llibertat de reunió pacífica i la separació de
poders.
La Cambra ha creat també en aquest sentit el “Premi Europeu Daphne Caruana Galizia al periodisme
d’investigació”.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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6) Educació, Joventut, Cultura i Esports
a) Comissió Europea
i)

Rijeka i Galway: Capitals Europees de la Cultura 2020. Brussel·les, 3 de gener de 2020.

Des de l’1 de gener de 2020 i durant el termini d’un any, Rijeka (Croàcia) i Galway (Irlanda) tindran el títol de
Capitals Europees de la Cultura.
Rijeka és la primera Capital Europea de la Cultura Croata, i per tant portarà visibilitat internacional a tota la
regió dels Balcans de l’oest. El seu lema és “Un port de diversitat”, i consten de centenars de projectes amb
250 col·laboradors de 40 països diferents. El seu programa cultural es centra en els temes de l’aigua, el
treball i la migració, connectats a la seva identitat, però també altres matèries de rellevància actual.
Galway és la tercera ciutat irlandesa amb el títol de Capital Europea de la Cultura (després de Dublin, 1991, i
Cork, 2005). El seu lema és “Deixa entrar la màgia” i explorarà temes locals bàsics com el llenguatge, el
paisatge i la migració, amb una rellevància i ressonància Europea i universal.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) 20 000 joves més exploraran Europa el 2020 amb DiscoverEU. Brussel·les, 15 de gener de 2020.
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Al voltant de 20 000 joves de 18 anys rebran l’abonament de viatge de la quarta i última ronda de
DiscoverEU, que ha rebut més de 75 000 sol·licituds. Aquests joves europeus han estat seleccionats
mitjançant criteris de mèrits i per quotes específiques de cada Estat membre, i podran viatjar entre l’1 d’abril
i el 31 d’octubre de 2020, durant 30 dies.
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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7) Turisme
a) Parlament Europeu
i)

Menys de la meitat dels viatgers de la UE coneixen els seus drets com a passatgers. Brussel·les,
13 de gener de 2020.

La Comissió ha publicat els resultats d’una enquesta de l’Eurobaròmetre sobre els drets dels passatgers de la
Unió Europea. Segons l’enquesta, el 43% els ciutadans europeus que han viatjat en avió, tren de llarga
distància, autocar o vaixell en els darrers 12 mesos coneixen els seus drets com a passatgers.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

8) Salut i seguretat alimentària
a) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell adopta conclusions sobre la millora de la salut i la seguretat en el treball. Brussel·les,
10 de desembre de 2019.

El Consell adopta Conclusions en les que convida a la Comissió a presentar un nou marc estratègic de la UE
en matèria de salut i seguretat en el treball per al període 2021-2027 i en les que ofereix la contribució del
Consell al marc estratègic.
Les Conclusions reconeixen que s’han assolit alguns resultats positius, ja que molts Estats membres han
adoptat plans d’acció nacionals sobre la base del marc estratègic vigent. Tot i així, es convida a la Comissió i
Estats membres a intensificar els seus esforços en el món laboral, en particular amb el que respecta als riscs
psicosocials, accidents i malalties laborals i la integració de treballadors amb discapacitat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El Consell adopta Conclusions sobre el frau alimentari. Brussel·les, 16 de desembre de 2019.

El Consell ha adoptat Conclusions sobre mesures addicionals per a combatre de manera més eficaç les
pràctiques fraudulentes a la cadena agroalimentària. En elles el Consell recorda que és un objectiu global de
les polítiques de la UE en matèria de salut, seguretat, protecció del medi ambient i protecció dels
consumidors oferir un nivell de protecció elevat, i reconeix que l’actual marc jurídic de la UE per a la lluita
contra el frau alimentari és l’adequat.
Tot i així, el Consell destaca la necessitat de mantenir i millorar la cooperació intersectorial per lluitar contra
el frau alimentari i assignar els recursos suficients per tal de garantir l’aplicació efectiva de la legislació vigent
de la UE.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consultes públiques
i)

Avaluació de l’estratègia antidroga de la UE 2013-2020.

La Comissió avalua l’estratègia de la UE en matèria de lluita contra la droga (2013-2020) i el seu
corresponent pla d’acció (2017-2020).
L’avaluació examinarà les mesures específiques adoptades en virtut d’aquests instruments per tal de saber si
han estat eficaços, eficients, rellevants i coherents, i definirà les futures mesures en aquest àmbit d’actuació.
Període de consulta: del 12 de novembre de 2019 al 4 de febrer de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Avaluació dels règims de seguretat alimentària de la UE.

L’avaluació examinarà l’eficàcia, eficiència, pertinència i coherència dels règims de qualitat per a determinats
productes agrícoles i alimentaris.
Període de consulta: del 4 de novembre de 2019 al 27 de gener de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Avaluació de l’etiquetatge d’origen per a la carn.
Per millorar la informació del consumidor, la legislació europea exigeix que la carn de porc, ovella, cabra i
aviram sigui etiquetada amb el seu país o lloc de procedència. Aquesta avaluació avaluarà quina és la
legislació eficaç, efectiva, coherent i rellevant.
Període de consulta: del 9 de desembre de 2019 al 2 de febrer de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) 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
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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.

9) Economia i mercat
a) Comissió Europea
i)

La Comissió conclou que la recapitalització de NordLB és conforme al mercat. Brussel·les, 5 de
desembre de 2019.

La Comissió Europea ha arribat a la conclusió que els plans d’Alemanya per a reforçar la posició del capital de
l’empresa estatal Norddeutsche Landesbank- Girozentrale (NordLB) està lliure d’ajudes estatals. Les mesures
inclouen una inversió directa de 2,8 bilions d’euros, així com inversions per portar a terme els canvis
estructurals necessaris, i reduir el volum del banc per a assegurar que NordLB continua operant de manera
profitosa dins el mercat. La Comissió ha conclòs que les mesures planejades es porten a terme d’acord amb
el mercat, que vol dir que l’Estat està rebent una remuneració en línia amb el que un operador privat
acceptaria en les mateixes circumstàncies. Per tant, aquestes mesures no suposen ajuda estatal segons el
criteri de la normativa de la UE al respecte.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) La Comissió aprova 400 milions d’euros de suport públic per a les xarxes de banda ampla de molt
alta velocitat a Espanya. Brussel·les, 10 de desembre de 2019.

La Comissió ha aprovat, d’acord amb la normativa sobre ajudes estatals de la UE, 400 milions d’euros d’ajuda
pública per al desplegament de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat a Espanya. Aquest règim
beneficiarà als consumidors i a les empreses de zones d’Espanya amb connectivitat insuficient, i s’executarà
entre 2020 i 2022.
Les noves xarxes cobriran zones on no hi ha presents ni previstes per a un futur proper, xarxes d’alta
velocitat que ofereixin velocitats de descarrega de mínim 30Mbps.
Les autoritats espanyoles han elaborat un inventari complet de les infraestructures disponibles actualment i
han portat a terme consultes públiques per a determinar les zones objectiu.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iii) Declaració del Comissari de Comerç sobre la suspensió del funcionament de l’Òrgan
d’Apel·lació de la OMC. Brussel·les, 10 de desembre de 2019.

L’Òrgan d’Apel·lació de la Organització Mundial del Comerç (OMC) deixa de funcionar a la pràctica, degut a
que no podrà fer-se càrrec de cap recurs nou. La Comissió Europea presentarà en breus, noves propostes
per a garantir que la UE pugui seguir fent valer els seus drets en matèria de comerç internacional en cas que
altres bloquegin el sistema.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) La Comissió reforça els instruments per a garantir els interessos d’Europa dins el comerç
internacional. Brussel·les, 12 de desembre de 2019.

La Comissió Europea ha fet pública una proposta que permetrà a la UE protegir els seus interessos
comercials malgrat la paràlisi del sistema multilateral de solució de diferències de la Organització Mundial
del Comerç (OMC). Amb l’objectiu de remarcar el compliment i la vigilància de l’aplicació dels acords
comercials de la UE, la Comissió ha creat el càrrec d’alt responsable de l’aplicació de la política comercial.
També han fet una proposta de modificar el Reglament d’aplicació existent en resposta directa al bloqueig
de les operacions de l’òrgan d’apel·lació de la OMC, la qual permetrà a la UE reaccionar fins i tot si la OMC
no emet una resolució final al nivell d’apel·lació perquè l’altre membre de la OMC bloquegi el procediment
de resolució de diferències apel·lant al no res.
El nou mecanisme s’aplicarà també a les disposicions en matèria de solució de conflictes incloses dins acords
comercials bilaterals o regionals subscrits per la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

v) La Comissió aprova nous sistemes de suport marítim a Xipre, Dinamarca, Estònia, Polònia i
Suècia. Brussel·les, 16 de desembre de 2019.

La Comissió ha aprovat, sota la normativa de la UE sobre ajudes estatals, cinc nous sistemes de suport al
transport marítim a Xipre, Dinamarca, Estònia, Polònia i Suècia. Encoratjaran la matriculació de vaixells a
Europa i contribuiran a la competitivitat global del sector sense distorsionar indegudament la competència.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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vi) Paquet de tardor del Semestre Europeu: crear una economia al servei de les persones i del
planeta. Brussel·les, 17 de desembre de 2019.

La Comissió ha posat en marxa un nou cicle del Semestre Europeu, el primer del seu mandat. Presenten una
estratègia de creixement ambiciosa i reactivada centrada al foment de la sostenibilitat competitiva per
construir una economia al servei de les persones i del planeta.
L’estratègia anual de creixement sostenible respon a la visió establerta dins les orientacions polítiques de la
presidenta Von der Leyen, que estableix l’estratègia de política econòmica i d’ocupació de la UE, que situa la
sostenibilitat i la inclusió social dins el centre de la política econòmica de la UE, en consonància amb les
prioritats consagrades dins el Pacte Verd Europeu. El seu objectiu garantir que la UE segueixi tenint els
sistemes de protecció social més avançats del món, es converteixi en el primer continent climàticament
neutre i sigui un pol dinàmic d’innovació i emprenedoria competitiva.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

vii) La Comissió obre una investigació sobre la proposta d’adquisició de DSME per part de HHIH.
Brussel·les, 17 de desembre de 2019.
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La Comissió ha obert una investigació per determinar si la proposta d’adquisició de Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering CO.,Ltd (DSME) per un altre naviliera, Hyundai Heavy Industries Holdings (HHIH), es
troba sota la normativa de fusions de la UE. La Comissió està preocupada que aquesta fusió pugui reduir la
competitivitat entre el mercat de les navilieres.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

viii) La Comissió acull amb satisfacció l’acord sobre un sistema de classificació de la UE per a
inversions sostenibles (taxonomia). Brussel·les, 18 de desembre de 2019.

La Comissió Europea ha donat la benvinguda a un acord entre el Parlament Europeu i el Consell sobre la
creació de la primera “llista verda” del món, un sistema de classificació per a activitats econòmiques
sostenibles, també anomenat taxonomia.
Aquest fet crearà un llenguatge comú que els inversors podran utilitzar a tot arreu quan inverteixin en
projectes i en activitats econòmiques. Ajudarà a incrementar les inversions privades i públiques per a
finançar la transició cap una economia climàticament neutra i verda, redirigint el capital cap a activitats
econòmiques i projectes que son plenament sostenibles.
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Aquest acord reforça el compromís de la UE per a implementar l’acord de Paris i aconseguir arribar a la
neutralitat climàtica al 2050.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ix) Fusions: La Comissió aprova l’adquisició de GE Healthcare Life Sciences’ Biopharma Business
per part de Danaher, subjecte a condicions. Brussel·les, 18 de desembre de 2019.

La Comissió Europea ha aprovat, sota el Reglament de la UE sobre fusions, la proposada adquisició de
General Electric’s Healthcare Life Sciences Biopharma Business per part de Danaher Corporation. L’aprovació
està condicionada a un paquet de solució de cessions.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

x) La Comissió dóna la benvinguda a l’acord per a impulsar el crowdfunding a la UE. Brussel·les,
19 de desembre de 2019.

La Comissió Europea dóna la benvinguda a l’acord polític provisional entre el Parlament Europeu i el Consell
sobre la seva proposta per a impulsar el crowdfunding a la UE. La proposta, que és un component clau de la
Unió de Mercats de Capital, té per objectiu aprofitar les oportunitats que presenten les innovacions
tecnològiques emergents al sector financer, conegudes com a FinTech. Amb aquest acord, 12 de les 13
propostes legislatives de la Unió de Mercats de Capital han estat adoptades o acordades a nivell de la UE.
L’acord està condicionat a l’aprovació final per part del Parlament Europeu i el Consell. Una vegada s’adopti,
el nou marc regulador harmonitzarà les normes per a les plataformes de crowdfunding basades en les
inversions i préstecs que operen a la UE. Facilitarà les operacions transfrontereres dins la UE, gràcies a una
llicència única. També garantirà un alt nivell de protecció dels inversors. Les empreses de tota Europa
podran arribar més fàcilment a un grup significativament més gran d’inversors potencials i així augmentar les
seves possibilitats d’èxit.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xi) Booking.com es compromet a alinear les seves pràctiques que presenten ofertes i preus amb
la legislació de la UE. Brussel·les, 20 de desembre de 2019.

Després de mantenir un diàleg amb la Comissió Europea i les autoritats de consum nacionals, Booking.com
s’ha compromès a realitzar canvis en la seva manera de presentar ofertes, descomptes i preus als
consumidors. Una vegada s’hagin aplicat aquests canvis, els consumidors podran estar informats d’una
millor manera de les comparacions en línia amb els requisits de la normativa Europea dels consumidors.
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L’empresa s’ha compromès a realitzar tots els canvis necessaris abans del 16 de juny de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xii) La Comissió Europea augmenta la protecció de la propietat intel·lectual europea dins els
mercats mundials. Brussel·les, 9 de gener de 2020.

La Comissió ha publicat l’últim informe sobre la protecció i garantia de respecte dels drets de propietat
intel·lectual (DPI) als tercers països. Tot i que s’ha avançat des de la publicació de l’informe anterior, encara
hi ha aspectes preocupants i encara no s’ha actuat en una sèrie d’àmbits que podrien millorar-se. Les
infraccions dels drets de propietat intel·lectual a tot el món costen a les empreses europees milers de
milions d’euros de lucre cessant i posen en risc milers de llocs de feina.
Dins l’informe es senyalen tres grups de països on la UE centrarà la seva acció: Xina; Índia, Indonèsia, Rússia,
Turquia i Ucraïna; i Aràbia Saudita, Argentina, Brasil, Equador, Malàisia, Nigèria i Tailàndia.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xiii) Fusions: la Comissió aprova l’adquisició d’Allergan per part d’AbbVie subjecte a condicions.
Brussel·les, 10 de gener de 2020.
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La Comissió ha aprovat, d’acord amb el Reglament de la UE sobre fusions, la proposada adquisició
d’Allergan per part d’AbbVie. L’aprovació està condicionada a la desinversió d’un producte que es troba en
desenvolupament per part d’Allergan per al tractament de malalties intestinals inflamatòries.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xiv) El finançament de la transició verda: el Pla d’Inversions del Pacte Verd Europeu i el Mecanisme
per a una Transició Justa. Brussel·les, 14 de gener de 2020.

La UE s’ha proposat convertir-se en el primer bloc climàticament neutre del món d’aquí a 2050. Aquest fet
exigeix que es portin a terme inversions considerables, tant de la UE com del sector públic nacional, com
també del sector privat. El Pla d’Inversions del Pacte Verd Europeu (Pla d’Inversions per a una Europa
Sostenible) mobilitzarà la inversió pública i contribuirà al desbloqueig de fons privats a través dels
instruments financers de la UE, sobretot InvestEU, fet que podria suposar un mínim d’un bilió d’euros en
concepte d’inversions.
Tot i el fet que tots els Estats membres, regions i sectors hauran de contribuir a la transició, la magnitud del
repte no serà la mateixa per a tots. Algunes regions es veuran especialment afectades i experimentaran una
profunda transformació econòmica i social. El Mecanisme per a una Transició Justa facilitarà el suport
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financer i pràctic a mesura que sigui necessari per a ajudar als treballadors i per a generar les inversions
necessàries a aquelles regions.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell adopta una revisió del marc supervisor per a les institucions financeres. Brussel·les, 2
de desembre de 2019.

El Consell ha adoptat la primera revisió fonamental del Funcionament del Sistema Europeu de Supervisió
Financera (ESFS), que s’havia establert el 2011 i consistia en: tres autoritats supervisores europees (ESAs),
l’Autoritat Banquera Europea (EBA), l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions (EIOPA) i l’Autoritat
Europea des seguretat i mercats (ESMA), que s’encarreguen de supervisar i proveir d’orientacions reguladors
als sectors individuals i a les institucions; i del Comitè Europeu de Sistemes de Risc, que supervisa el sistema
financer de manera global i coordina les polítiques de la UE per a garantir l’estabilitat financera.
La revisió aprovada, revisa les tasques, poders, governança i finançament de les ESAs i del ESRB, per a
adaptar les autoritats al context on operen, que ha canviat. La reforma també inclou un reforçament del rol
de l’EBA en relació als riscs que comporten les activitats de blanqueig de capital al sector financer.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El Consell adopta la seva posició relativa a la recuperació i la resolució de les cambres de
compensació. Brussel·les, 4 de desembre de 2019.

Els Estats membres han acordat un enfocament per a fer front als riscs sistèmics derivats de determinades
infraestructures clau dels mercats financers.
Els representants permanents davant la UE han aprovat la posició del Consell relativa a una proposta de
marc perquè les cambres de compensació i les seves autoritats puguin preparar-se i fer front a les dificultats
financeres. Han sol·licitat a la Presidència que iniciï les negociacions amb el Parlament Europeu l’abans
possible.
Les normes que es proposen tenen per objectiu proporcionar a les autoritats nacionals els instruments
adequats per a gestionar les crisis i tractar situacions relacionades amb la inviabilitat d’una entitat de
contrapartida central (ECC). Estan basades en els mateixos principis que el marc per a la reestructuració i la
resolució dels bancs. La reforma té com objectius, preservar les funcions essencials de les cambres de
compensació, mantenir l’estabilitat financera i evitar que els contribuents suportin els costos associats a la
recuperació i la resolució de les cambres de compensació en vies d’inviabilitat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iii) El Consell adopta conclusions sobre l’arquitectura financera per al desenvolupament.
Brussel·les, 5 de desembre de 2019.

El Consell ha adoptat conclusions sobre l’arquitectura financera Europea per al desenvolupament. Aquestes
conclusions són resultat de l’informe del grup de savis que es va establir l’Abril de 2019 amb l’objectiu de
recomanar les opcions possibles per a reformar les polítiques europeus de desenvolupament financer
actuals.
Les conclusions remarquen la necessitat de fer que l’arquitectura financera Europea per al desenvolupament
sigui més forta, més flexible, integrada, coherent, estratègica i doni resposta al canvi climàtic i a les
necessitats de desenvolupament.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) El Consell fixa les prioritats estratègiques per a noves reformes en relació al blanqueig de
capitals. Brussel·les, 5 de desembre de 2019.

El Consell ha adoptat Conclusions sobre les prioritats estratègiques en matèria de lluita contra el blanqueig
de capitals i el finançament de terrorisme.
Les conclusions son una resposta directa a l’Agenda Estratègica de la UE per a 2019-2024, dins la qual el
Consell Europeu insta a intensificar la lluita contra el terrorisme i la delinqüència transfronterera, millorant la
cooperació i l’intercanvi d’informació i desenvolupant encara més els instruments comuns.
Les Conclusions fan referència a recents millores importants del marc regulador de la lluita contra el
blanqueig de capitals. L’aplicació de la cinquena revisió de la Directiva Anti-blanqueig, adoptada el maig de
2018; la nova Directiva sobre Requisits de Capital, adoptada el maig de 2019, i la revisió del funcionament de
les autoritats europees de supervisió, adoptada el 2 de desembre, reforçaran la normativa en matèria de
lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
El Consell demana a la Comissió l’estudi d’altres possibles accions per a millorar la normativa actual en
matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i a examinar una millor manera d’assegurar una cooperació
més ferma i eficaç entre les autoritats i òrgans competents, determinar si alguns aspectes podrien tractar-se
millor mitjançant un Reglament, i determinar les possibilitats, avantatges i inconvenients d’atorgar
determinades responsabilitats i competències en matèria de supervisió a un òrgan de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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v) El Consell adopta conclusions per a aprofundir al projecte de la Unió dels Mercats de Capitals.
Brussel·les, 5 de desembre de 2019.

El Consell ha adoptat unes conclusions sobre l’aprofundiment de la Unió dels Mercats de Capitals (UMC). La
UMC és una iniciativa de la UE que té per objectiu aprofundir i integrar en la major mesura els mercats de
capitals dels Estats membres de la UE. És un mitjà essencial per a diversificar les fonts de finançament de les
empreses i pot generar noves possibilitats de finançament adequades per a gran part dels ciutadans, en
particular, per als inversors minoristes, considerant el context de tipus d’interès baixos i necessitats
derivades de l’envelliment de la població.
Les conclusions fixen cinc objectius principals per a l’aprofundiment de la UMC: la millora de l’accés al
finançament per a les empreses de la UE, especialment les PIMES; la supressió dels obstacles estructurals i
jurídics per a augmentar els fluxos de capital transfronterers; proporcionar incentius i eliminar obstacles per
què els estalviadors minoristes puguin invertir; recolzar la transició cap a una economia sostenible; sumar-se
al progrés tecnològic i a la digitalització; i reforçar la competitivitat a escala mundial.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

vi) Finançament sostenible: la UE arriba a un acord polític sobre un sistema de classificació
unificat de la UE. Brussel·les, 18 de desembre de 2019.

La UE comptarà aviat amb un sistema comú de classificació per a fomentar la inversió privada en el
creixement sostenible i contribuir a una economia climàticament neutra.
Els representats permanents dels Estats membres han confirmat l’acord política arribat entre la Presidència
finesa del Consell i el Parlament Europeu sobre un sistema de classificació o taxonomia, vàlid per a tota la
UE, que proporcioni a les empreses i als inversors un llenguatge comú per a determinar quines activitats
econòmiques poden ser considerades com sostenibles des d’un punt de vista ambiental.
El Reglament proposat té per objectiu fer front a dos reptes: reduir la fragmentació que deriva de les
iniciatives basades en el mercat i les pràctiques nacionals; i reduir el blanqueig “ecològic”, és a dir, la pràctica
de comercialitzar productes financers com a “ecològics” o “sostenibles”, quan en realitat no compleixen els
requisits ambientals bàsics.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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c) Parlament Europeu
i)

La nova presidenta del BCE respon per primera vegada al Comitè d’Afers Econòmics.
Brussel·les, 2 de desembre de 2019.

Christine Lagarde, presidenta del Banc Central Europeu des de l’1 de novembre, ha estat escoltada per
primera vegada pel Comitè d’Afers Econòmics i Monetaris. Els eurodiputats van realitzar preguntes en
relació a com el BCE està responent a l’amenaça que suposa el canvi climàtic i de quina manera aquest
s’hauria d’incloure dins els models macroeconòmics.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El Parlament dóna suport a mesures destinades a reduir el frau de l’IVA al comerç electrònic.
Brussel·les, 17 de desembre de 2019.

Els eurodiputats han donat suport a les mesures dissenyades per a lluitar contra l’evasió de pagament de
l’IVA al comerç electrònic, que ajudaria a reduir la quantitat de 137 milions d’euros que es perden cada any a
causa del frau de l’IVA.
Les mesures que figuren a dos textos legislatius, requereixen que els proveïdors de serveis de pagament
recopilin els registres de pagaments transfronterers de comerç electrònic. Amb aquest sentit, es crearia un
nou sistema central d’emmagatzematge electrònic perquè les autoritats antifrau dels Estats membres
puguin processar millor la informació dels pagaments.
El Reglament sobre mesures per a reforçar la cooperació administrativa per a lluitar contra el frau de l’IVA
s’ha adoptat per 590 vots a favor, 19 en contra i 81 abstencions.
La Directiva sobre certs requisits per a proveïdors de serveis de pagament s’ha adoptat per 591 vots a favor,
18 en contra i 86 abstencions.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

d) Consultes públiques
i)

Avaluació de la Normativa de Competència de la UE sobre els acords horitzontals entre
empreses.

Els acords horitzontals són acords entre competidors actuals o potencials que operen al mateix nivell de
producció o distribució en el mercat. Normalment aquests acords haurien de seguir les normes europees
antimonopoli, però alguns acords de I+D i d’especialització estan exemptes sota dues directives europees
que expiren el 31 de desembre de 2022.
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L’avaluació examinarà estendre, esmenar o expirar aquestes exempcions i establir les directrius sobre la seva
interpretació.
Període de consulta: del 06 de novembre de 2019 al 12 de febrer de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Proposta per a un Reglament sobre l’etiquetatge d’al·lèrgens a les fragàncies.
Consulta sobre la Proposta per a un Reglament sobre l’etiquetatge d’al·lèrgens a les fragàncies.
Període de consulta: del 12 de novembre de 2019 al 4 de febrer de 2020.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) 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.

iv) 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.
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v) 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.

10) Cooperació i assumptes internacionals
a) Comissió Europea
i)

La UE assigna 50 milions d’euros per a la lluita contra l’Ebola i la mal nutrició a la República
Democràtica del Congo. Brussel·les, 2 de desembre de 2019.

La Comissió Europea ha anunciat l’assignació de 50 milions d’euros per a ajudar la població més vulnerable
afectada per l’epidèmia de l’Ebola a la República Democràtica del Congo. Els fons es destinaran a donar
cobertura a les necessitats més urgents i a donar un suport continuat a la població congolesa, per tal de
millorar la seguretat alimentària i donar accés a serveis sanitaris de qualitat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) La UE adopta 297 milions d’euros en accions concretes per a les comunitats de refugiats i les
comunitats locals a Jordània i al Líban. Brussel·les, 5 de desembre de 2019.

La UE ha adoptat un nou paquet d’assistència, de 297 milions d’euros, per a donar suport als refugiats i a les
comunitats d’acollida a Jordània i al Líban, a través del Fons Regional de la UE en resposta a la crisis de Síria.
La UE ha decidit prolongar el mandat del Fons que permetrà als projectes finançats pel mateix que es portin
a terme fins que acabi el 2023.
El paquet d’assistència consisteix en les següents accions: 45 milions d’euros en suport al desenvolupament
de l’economia i l’estabilitat social al Líban per a fomentar el creixement econòmic i el desenvolupament
local; 48 milions d’euros per a millorar els serveis públics de proveïment d’aigua i d’aigües residuals per a les
comunitats d’acollida i els refugiats siris al Líban; 70 milions d’euros per a reforçar un sistema nacional de
protecció social inclusiu i la creació d’oportunitats laborals decents per als siris a Jordània: 39 milions d’euros
per a la creació d’un sistema integrat i sòlid de gestió de residus als camps de refugiats i a les comunitats
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veïnes a Jordània; i 36 milions d’euros per a les necessitats dels refugiats palestins de Síria a Jordània i al
Líban .
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) La UE intensifica la cooperació amb Etiòpia. Brussel·les, 7 de desembre de 2019.

A l’ocasió de la primera visita oficial a fora d’Europa, la nova presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen,
ha anunciat a Addis Abeba una important intensificació de la cooperació amb Etiòpia. Es dotarà de 170
milions d’euros amb l’objectiu de donar suport a les reformes del país, que consistiran a: 100 milions d’euros
per a reformes econòmiques clau per als sectors de transport i logística, amb l’objectiu d’impulsat la
competitivitat regional i facilitar el comerç i la cooperació econòmica; 50 milions d’euros per donar suport al
Pla de Transformació Sanitària del Govern d’Etiòpia durant tres anys més (2020-2022), reduint desigualtats i
millorant les instal·lacions sanitàries i reduint les barreres econòmiques a les que s’enfronten les persones
per a accedir a serveis essencials; 10 milions d’euros per a recolzar la rendició de comptes i la transparència
durant les eleccions de 2020, amb l’objectiu específic de reforçar la capacitat tècnica i administrativa de la
Junta Electoral Nacional; i 10 milions d’euros per a millorar l’entorn empresarial del país.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

31
iv) La UE reforça la col·laboració econòmica amb Kènia per a impulsar la creació de llocs de feina.
Brussel·les, 9 de desembre de 2019.

La Comissió Europea ha anunciat dos nous programes que sumen un total de 31 milions d’euros per a
impulsar la inversió i la creació llocs de feina a Kènia.
Els dos programes donaran suport a un diàleg estratègic i reforçaran la col·laboració econòmica entre Kènia i
la UE: 26 milions d’euros es destinaran a reformes del sistema financer públic per tal de fomentar
l’estabilitat econòmica, millorar la prestació de serveis i combatre la pobresa; i 5 milions d’euros es
destinaran a la cooperació econòmica i les reformes de polítiques nacionals.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

v) Mecanisme per als Refugiats a Turquia: 6 bilions d’euros mobilitzats per donar suport als
refugiats i a les comunitats locals. Brussel·les, 10 de desembre de 2019.

La UE ha mobilitzat completament els 6 bilions d’euros del pressupost operacional del Mecanisme per als
Refugiats a Turquia, en línia amb el seu compromís de la implementació de l’acord UE-Turquia. Del
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pressupost total de 6 bilions d’euros, 4,3 bilions d’euros han estat contractats, i 2,7 bilions d’euros han estat
desemborsats.
Aquesta mobilització del pressupost arriba després de la 13èna reunió del comitè directiu del Mecanisme.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

vi) Fons Fiduciari d’emergència de la UE per a Àfrica: Noves accions per 150 milions d’euros per a
fer front al tràfic de persones, protegir les persones més vulnerables i estabilitzar les
comunitats al Nord d’Àfrica. Brussel·les, 11 de desembre de 2019.

La UE a través del Fons Fiduciari d’Emergència per a Àfrica, ha adoptat quatre noves accions que sumen
147,7 milions d’euros que donaran suport al Marroc per fer front al tràfic de persones i a la migració
irregular; milloraran les condicions de vida a les comunitats locals, refugiats i migrants vulnerables que es
troben a Líbia, mitjançant retorns voluntaris; i oferiran oportunitats per a migració i mobilitat laboral al Nord
d’Àfrica.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

vii) Els compromisos dels Estats membres de la UE superen les 30 000 places per al 2020. Ginebra,
18 de desembre de 2019.

Durant el primer Fòrum Mundial dels Refugiats a Ginebra, la Comissió Europea ha anunciat ajuda financera
als Estats membres que s’han compromès conjuntament a facilitar més de 30 000 places de reubicació per al
2020. En consonància amb les previsions de reubicació a escala mundial de l’ACNUR per al 2020, el Programa
de reubicació de la UE donarà prioritat a les reubicacions des de Turquia, el Líban, Jordània i els països
situats al llarg de la ruta de la Mediterrània central. També seguiran sent prioritàries les reubicacions
vinculades als mecanismes de trànsit d’emergència del Níger i Ruanda.
La UE també fomentarà els programes de reubicació dels Estats membres mitjançant l’assistència operativa
portada a terme per la Oficina Europea de Suport a l’Asil (EASO).
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

viii) Aliança Àfrica-Europa: La UE impulsa la connectivitat pan-africana d’Internet amb 30 milions
d’euros. Brussel·les, 18 de desembre de 2019.

La UE ha anunciat 30 milions d’euros addicionals per al projecte “AfricaConnect”, oferirà Internet d’alta
capacitat i assequible, per a xarxes de recerca i educació a tot el continent africà.
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La millora de la connectivitat a Internet no només facilitarà la participació dels països africans a projectes de
recerca globals, si no que permetrà a les institucions educatives, de formació professional i de recerca,
desenvolupar i utilitzar aplicacions per a millorar el seu entorn d’ensenyament i aprenentatge, com les
classes virtuals i els cursos massius oberts online.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ix) La Comissió dóna la benvinguda a l’acord sobre 500 milions d’euros del Programa d’Assistència
Macro-Financera per a Jordània. Brussel·les, 19 de desembre de 2019.

La Comissió Europea celebra l’aprovació del Consell de l’acord arribat amb el Parlament Europeu per a dotar
amb 500 milions d’euros en Assistència Macro-Financera (MFA) a Jordània. Aquest nou programa
d’assistència financera està designat per donar suport a l’ambiciosa agenda de reforma del país, fomentant
la creació de llocs de feina, el creixement i la inversió en benefici de la població de Jordània. Sorgeix dels dos
anteriors i exitosos programes MFA a través dels quals la UE ja ha desemborsat des de 2011, 380 milions
d’euros a Jordània.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

x) La UE destina 15, 2 milions d’euros més en concepte d’ajuda humanitària amb finalitats de
seguretat alimentària, preparació davant les epidèmies i de suport a les persones en zones de
conflicte a Amèrica Llatina i el Carib. Brussel·les, 19 de desembre de 2019.

La UE ha assignat 15,2 milions d’euros més en concepte d’ajuda a Amèrica Llatina i al Carib. Aquesta suport
serà sobretot en forma: d’ajuda alimentària a El Salvador, Guatemala i Hondures; ajuda als veneçolans
desplaçats forçadament i a les seves comunitats d’acollida; i ajuda nutricional i per a satisfer les necessitats
essencials a Haití. Aquesta sèrie d’ajudes s’afegeixen al finançament per valor de 88 548 milions d’euros ja
anunciats aquest any i inclouen un import addicional de 286 000 milions d’euros per a contribuir a la
preparació per fer front a les epidèmies als països més afectats pel dengue a Amèrica Central.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xi) 8 milions d’euros en concepte d’ajuda humanitària pe a resistir l’hivern a Ucraïna. Brussel·les,
20 de desembre de 2019.

La UE ha anunciat 8 milions d’euros addicionals per a la població vulnerable a Ucraïna, afectats pel conflicte
que està tenint lloc a l’est del país. Aquest finançament eleva l’assignació humanitària de la UE a Ucraïna a
23 milions d’euros durant l’any 2019.
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Amb aquest nou finançament, la UE donarà suport als civils afectats pel conflicte en àrees controlades per
govern i en àrees no controlades pel govern, especialment aquells que viuen al llarg de la línia de contacte,
proveint-los de calefacció i accés a aigua potable durant el dur hivern.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xii) La UE intensifica el seu suport al Marroc amb nous programes amb una dotació de 389 milions
d’euros. Brussel·les, 20 de desembre de 2019.

La UE ha adoptat nous programes de cooperació per un import de 389 milions d’euros pel Regne de Marroc
amb l’objectiu de recolzar les reformes, el desenvolupament inclusiu i la gestió de les fronteres, així com
també fomentar una “associació euromarroquina de prosperitat compartida”.
Els nous programes consten de: 289 milions d’euros de finançament amb càrrec a la dotació bilateral de
cooperació per a donar suport a les reformes i al desenvolupament inclusiu al Marroc; i la firma d’un conveni
de finançament amb el Marroc per a un programa d’ajuda pressupostària amb un import de 101,7 milions
d’euros de suport per a la gestió de fronteres. Aquest programa s’ha adoptat dins el marc del Fons Fiduciari
d’Emergència de la UE per Àfrica.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

34
xiii) La UE reforça el suport humanitari a la crisi Rohingya amb 10 milions d’euros. Brussel·les, 23 de
desembre de 2019.

La Comissió Europea destina 10 milions d’euros addicionals en concepte d’ajuda humanitària per fer front a
la crisi Rohingya a Bangladesh i a Myanmar. Aquesta quantitat arriba en complement dels 33 milions d’euros
ja anunciats durant els darrers mesos i té per objectiu assegurar l’assistència per a sobreviure als refugiats,
als desplaçats forçosos i a les comunitats d’acollida a l’estat de Northern Rakhine a Myanmar i al districte
fronterer de Cox’s Bazar a Bangladesh.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xiv) La Presidenta Von der Leyen parla sobre els últims esdeveniments relacionats amb Iran i Iraq.
Brussel·les, 6 de gener de 2020.

La Presidenta Von der Leyen ha mostrat la seva profunda preocupació amb l’anunci d’Iran que ja no
respectarà els límits establerts al Pla d’Acció Conjunt (JCPOA) relatiu al programa nuclear del país. La
Presidenta considera que després dels esdeveniments succeïts a Iraq, seria més convenient i important
aturar aquest cicle de violència per tal que una acció més no en provoqui una altra de pitjor.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xv) La Unió Europea i Bielorússia firmen acords sobre facilitació de visats i readmissió. Brussel·les,
8 de gener de 2020.

La UE i Bielorússia han signant un acord de facilitació de visats i un acord de readmissió. Aquests acords
suposen un pas important a les relacions UE-Bielorússia i faciliten el camí per a millorar la mobilitat dels
ciutadans, contribuint a estrènyer vincles entre la UE i els seus veïns de l’Est.
L’acord de facilitació de visats, facilitarà l’adquisició de visats de curt termini per a venir a la UE als ciutadans
bielorussos, i reduirà el cost a 35 euros.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

xvi) La Unió Europea acollirà la conferència internacional de donants per a Albània per a ajudar a la
reconstrucció després del terratrèmol que va sofrir. Brussel·les, 10 de gener de 2020.

La UE organitzarà un conferència internacional de donants el dia 17 de febrer de 2020, a Brussel·les, per tal
de donar suport als esforços de reconstrucció a Albània després del greu terratrèmol que van sofrir a finals
de novembre.
La UE dóna gran prioritat a la reconstrucció i recuperació d’Albània i ajudarà a coordinar una resposta
internacional al problema i a reunir els suport financer necessari per a ajudar als esforços a llarg termini que
es necessitaran per a aconseguir-ho. L’objectiu també és reforçar la capacitat d’Albània per a donar resposta
a desastres.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell adopta Conclusions sobre Sudan. Brussel·les, 9 de desembre de 2019.

El Consell ha adoptat conclusions sobre Sudan, reconeixent l’oportunitat històrica que la transició política de
Sudan ofereix per a recórrer el camí cap a un país més pacífic, democràtic i pròsper. Posa de relleu que l’èxit
de Sudan segueix sent essencial per a l’estabilitat de la Banya d’Àfrica i el conjunt de la regió, i la UE reafirma
el seu compromís com a sòcia fonamental per a acompanyar a Sudan en el seu camí de reformes polítiques,
econòmiques i socials, amb l’objectiu que a transició sigui un èxit.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii) El Consell adopta Conclusions relatives al Dictamen de la Comissió sobre la sol·licitud
d’adhesió a la UE de Bòsnia i Hercegovina. Brussel·les, 10 de desembre de 2019.

El Consell ha adoptat conclusions relatives al Dictamen de la Comissió sobre la sol·licitud d’adhesió a la Unió
Europea de Bòsnia i Hercegovina. El Dictamen, publicat el 29 de maig de 2019, proporciona un full de ruta
exhaustiu per a les reformes destinades a orientar i recolzar el país en el seu camí cap a la integració a la UE.
Les Conclusions acullen favorablement el Dictamen de la Comissió, i insten als òrgans executius i legislatius
de tots els nivells de govern que comencin a donar resposta a les prioritats essencials que s’indiquen al
Dictamen, en consonància amb l’aspiració legítima dels ciutadans de Bòsnia i Hercegovina d’avançar cap a la
pertinença a la Unió Europea.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) El cap de la Missió de Benín davant la UE ha estat declarat persona non grata. Brussel·les, 19
de desembre de 2019.

El Consell ha decidit que el cap de la Missió de la República de Benín davant la Unió Europea sigui declarat
persona non grata, en resposta a la decisió del Govern de Benín de declarar persona non grata al cap de la
Delegació de la UE a Benín. La UE considera que aquesta declaració és totalment injustificada i contrària a
l’objectiu de la UE de desenvolupar les relacions i consolidar les associacions amb tercers països.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

11) Innovació i recerca
a) Comissió Europea
i)

La Comissió aprova 3,2 milions d’euros de suport públic per part de set estats membres per a
un projecte de recerca i innovació a nivell Europeu en tots els segments de la cadena de valor
de la bateria. Brussel·les, 9 de desembre de 2019.

La Comissió Europa ha aprovat en virtut de les regles d’ajut estatal de la UE un important projecte d’interès
europeu comú (IPCEI) notificat conjuntament per Bèlgica, Finlàndia, França, Alemanya, Itàlia, Polònia i Suècia
per donar suport a la investigació i la innovació en l’àmbit prioritari europeu comú de bateries.
El projecte comptarà amb 17 participants directes, principalment actors industrials (incloses PIMES), i suposa
el desenvolupament de tecnologies altament innovadores i sostenibles per a les bateries d’ions de liti que
duren més, tenen temps de càrrega més curts, són mes segurs i respectuosos amb el medi ambient que les
disponibles actualment. El projecte inclou activitats de recerca i desenvolupament que permeten superar la
innovació d’última generació a la cadena de valor de les bateries.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

12) Brexit
a) Comissió Europea
i)

Úrsula von der Leyen manifesta que és el moment per a la UE i el Regne Unit de construir un
nou futur junts. Londres, 8 de gener de 2020.

Von der Leyen es reuneix amb el primer ministre Boris Johnson per emmarcar les pròximes discussions sobre
la futura relació entre la UE i el Regne Unit.
Els dos líders han acordat que comparteixen valors comuns i molts interessos, i que hi ha molts àmbits en
què la cooperació serà imprescindible, com ara el canvi climàtic, els drets humans, etc.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

13) Pressupost de la Unió Europea
a) Parlament Europeu
i)

Marc Financer Plurianual: el pla de la Comissió resulta “impossible d’implementar” amb la
proposta finesa. Brussel·les, 10 de desembre de 2019.

L’equip negociador del Parlament Europeu considera que la proposta preliminar de la Presidència finesa del
Consell per al següent pressupost de llarg termini a la UE “condemnaria la Unió Europea al fracàs.
La proposta de la Presidència Finesa profunditza les retallades a la política de cohesió i redueix el mida del
Marc Financer Plurianual i difereix notablement de la proposta de la Comissió. L’equip negociador del
Parlament considera que la proposta finesa compromet el principi de redistribució i també el que s’havia
promès als ciutadans, una Europa més segura, més pròspera i sostenible, una Europa social; també
consideren que aquesta caixa de negociació té una incoherència tan e vident que no es reflecteixi ni tan sols
en les prioritats del Consell, i consideren que portaria a la UE al fracàs.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii) Els eurodiputats sol·licitaran mesures contundents contra els plans que utilitzen
indegudament els fons de la UE. Brussel·les, 17 de desembre de 2019.

Els eurodiputats preguntaran a la Comissió sobre els seus plans per a investigar i reprimir els esquemes
fraudulents que permeten un mal ús dels fons de la UE.
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És molt probable que el Comissari de Pressupost i Administració, Johannes Hahn, parli dels casos d’Hongria,
Txèquia i Eslovàquia, a causa dels informes recents dels mitjans i material d’investigació filtrat sobre
funcionaris d’alt nivell que han adquirit grans quantitats de fons agrícoles i de cohesió a través de formes
d’abús de poder.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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