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Cancell d’entrada 

 

 
 

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

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

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

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

l’arribada d’Alemanya a la Presidència del Consell de la Unió Europea, el següent document recull l’actualitat 

de les principals institucions i les consultes públiques de la Comissió Europea que romanen obertes.  

 

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

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

que s’han pres en relació a la mateixa. 

 

Amb aquest document que teniu entre mans, el que es pretén és que els diferents departaments que 

conformen el Govern de les Illes Balears puguin accedir, mensualment, a la informació d’actualitat europea 

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

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

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

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

incidir en el procés legislatiu europeu. 

 

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

document intenta adaptar-se a les vostres necessitats. Volem que aquest informe esdevingui un instrument 

viu i dinàmic, útil per al vostre treball diari en relació amb la UE, i és per això que us convidam a fer-lo vostre. 

Us encoratjam a demanar més informació o aclariment de qualsevol dels punts que es plantegen i a que 

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

 

 

Salutacions cordials, 

 

 

 

   

Antoni Vicens-i-Vicens 

Director General de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears 

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

a) Comissió Europea  

i) Un informe de la Comissió posa de manifest la necessitat d’una major protecció dels nostres 
mars i oceans. Brussel·les, 25 de juny de 2020.  

La Comissió Europea ha adoptat un informe relatiu a la Directiva Marc sobre l’estratègia marina que revela 
que, tot i que la normativa de la UE en matèria de protecció del medi marí és una de les més àmplies i 
ambicioses de tot el món, encara continuen els problemes com l’excés dels nutrients, el soroll subaquàtic, 
els plàstics i altres tipus de contaminació, a més de la sobrepesca.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) La majoria dels Estats membres de la UE no van ben encaminats per a reduir la contaminació 
atmosfèrica ni els seus efectes en la salut d’aquí a 2030. Brussel·les, 26 de juny de 2020. 

L’avaluació dels primers programes de mesures dels Estats membres per a controlar les emissions 
atmosfèriques ha demostrat que l’aplicació de les noves normes europees en matèria d’aire net ha de 
millorar. Els Estats membres hauran de posar més esforços en tots els sectors per a garantir que els seus 
ciutadans puguin respirar aire net, prevenir malalties respiratòries i les morts prematures causades per 
respirar aire contaminat.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iii) Pacte Verd Europeu: les conques mineres i altres regions amb altes emissions de carboni i la 
Comissió posen en marxa la Plataforma Europea de Transició Justa. Brussel·les, 26 de juny de 
2020.  

El passat 29 de juny es va posar en marxa la Plataforma de Transició Justa, amb l’objectiu d’ajudar als Estats 
membres a elaborar els seus respectius Plans de Transició Justa territorials i accedir al finançament del 
Mecanisme per a una Transició Justa, dotat amb més de 150 mil milions d’euros. Aquesta plataforma en línia 
proporcionarà suport tècnic i assessorament a les parts interessades públiques i privades de les conques 
mineres i altres regions amb altes emissions de carboni, oferint un fàcil accés a la informació sobre les 
oportunitats de finançament i assistència tècnica.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1160
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_16_4358
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1188
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1201
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iv) La Comissió sol·licita a Espanya que ampliï les parts autoritzades a sol·licitar la intervenció de 
les autoritats nacionals pel que fa a la responsabilitat mediambiental. Brussel·les, 2 de juliol de 
2020.  

La Comissió sol·licita a Espanya que vetlli perquè la seva legislació nacional permeti a totes les categories de 
persones físiques i jurídiques de la Directiva sobre responsabilitat mediambiental (Directiva 2004/35/CE) 
demanar a l’autoritat competent que dugui a terme una acció reparadora per danys mediambientals.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

v) La Comissió demana a Espanya que adopti les mesures necessàries per a protegir i gestionar 
les seves xarxa Natura 2000. Brussel·les, 2 de juliol de 2020.  

La Comissió demana a Espanya que prengui les mesures per a protegir i gestionar les seves xarxes Natura 
2000, respectant així les seves obligacions en virtut de la Directiva sobre hàbitats (Directiva 92/43/CEE del 
Consell). En virtut de la Directiva, els Estats membres estan obligats a proposar llocs d’importància 
comunitària de la UE.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

vi) La Comissió insta a Espanya a prendre mesures per a reduir les captures accessòries en termes 
de natura i pesca. Brussel·les, 2 de juliol de 2020.  

La Comissió demana a Espanya que implementi les mesures exigides per la Directiva sobre hàbitats (Directiva 
92/43/CEE del Consell) i per la política pesquera comú per evitar les captures accessòries insostenibles 
d’espècies de dofins i marsopes per part dels vaixells pesquers. Els dofins i la marsopa comú són espècies 
estrictament protegides d’acord amb la Directiva en qüestió i per a les que s’exigeixen mesures de mitigació 
per evitar captures accessòries.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

vii) La Comissió demana a Espanya que protegeixi les seves aigües contra la contaminació per 
nitrats. Brussel·les, 2 de juliol de 2020.  

La Comissió demana a Espanya que compleixi la Directiva sobre nitrats (Directiva 91/676/CEE del Consell), 
que té per objecte protegir les aigües superficials i subterrànies d’Europa de la contaminació procedents de 
fonts agràries exigint a les autoritats que prenguin mesures per evitar l’esmentada contaminació. Espanya ha 
de garantir l’estabilitat de la xarxa de control dels nitrats, revisar les zones vulnerables als nitrats i designar 
noves zones a varies regions, incloure els elements obligatoris necessaris en els programes d’acció contra els 
nitrats de varies regions i adoptar mesures addicionals o accions reforçades per assolir els objectius de la 
Directiva a determinades regions.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_1212
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/3A31992L0043
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/3A31992L0043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_1212
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/3A31992L0043
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/3A31992L0043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_1212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31991L0676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_1212
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viii) La UE, Canadà i Xina organitzen conjuntament una reunió internacional sobre cooperació en 
matèria de clima i recuperació econòmica sostenible. Brussel·les, 7 de juliol de 2020.  

El vicepresident executiu de la Comissió, el ministre canadenc de Medi Ambient i el ministre d’Ecologia i 
Medi Ambient xinès, han co-presidit la quarta sessió de la Conferència Ministerial sobre l’Acció pel Clima, 
que s’ha celebrat de manera virtual. En el context de la pandèmia de coronavirus, la reunió s’ha centrat en 
harmonitzar les mesures mundials de recuperació amb l’Acord de París i millorar la resiliència front a futures 
crisis. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Consultes públiques 

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

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

2) Energia  

a) Comissió Europea 

i) La Comissió presenta plans per al sistema energètic del futur i l’hidrogen net. Brussel·les, 8 de 
juliol de 2020.  

La Comissió ha presentat l’Estratègia per a la integració del sistema energètic, que proporcionarà el marc per 
a la transició cap a una energia ecològica, i l’Estratègia de l’hidrogen, que suposen un canvi cap a un sector 
energètic més eficient i interconnectat, impulsat per l’objectiu d’aconseguir un planeta més net i una 
economia més forta, per tal d’aconseguir una Europa climàticament neutra l’any 2050.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell adopta Conclusions sobre la resposta a la pandèmia de la COVID-19 en el sector 
energètic de la UE. Brussel·les, 26 de juny de 2020. 

El Consell ha expressat el seu agraïment al personal del sector de l’energia per la seva tasca realitzada amb 
dedicació i eficàcia per a garantir la continuïtat del funcionament del sistema energètic europeu  durant la 
pandèmia. A més, ha destacat el paper crucial del sector de l’energia en la recuperació econòmica i 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1277
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1259
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assenyala que l’economia europea ha de ser més ecològica, circular i digital, sense deixar de ser competitiva 
en l’àmbit mundial.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Parlament Europeu 

i) Energia: el finançament de la UE per a projectes prioritaris ha de reflectir els objectius 
climàtics per a 2050. Brussel·les, 10 de juliol de 2020.  

La Comissió hauria d’actualitzar les seves directrius per sel·leccionar projectes energètics prioritaris que 
estiguin totalment en línia amb la seva política climàtica. La revisió de les directrius han de ser coherent amb 
els objectius d’energia i clima de la UE, el compromís a llarg termini sobre la descarbonització i el principi 
d’eficiència energètica.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) El Parlament vol impulsar l’emmagatzematge d’energia de la UE per a reduir les emissions. 
Brussel·les, 10 de juliol de 2020.  

L’Eurocambra demana a la Comissió i als Estats membres que eliminin les barreres regulatòries que posen 
límits al desenvolupament dels projectes d’emmagatzematge d’energia, com la doble imposició o les 
deficiències observades en els codis de xarxa de la UE. També seria necessari revisar el Reglament sobre les 
Xarxes Transeuropees d’Energia per a millorar els criteris d’elecció de projectes per al desenvolupament 
d’instal·lacions d’emmagatzematge.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iii) El Parlament demana a la Comissió que intensifiqui les mesures contra els productes químics 
perillosos. Brussel·les, 10 de juliol de 2020.  

El Parlament demana a la Comissió que presenti una nova estratègia sobre productes químics que garanteixi 
de manera efectiva que la salut i el medi ambient estiguin ben protegits, minimitzant l’exposició de 
productes químics perillosos. Es necessiten mesures reglamentàries addicionals per a protegir els grups 
vulnerables en particular, com els nins, les dones embarassades i lactants i les persones majors.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.   

3) Agricultura i pesca 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/06/25/response-to-the-covid-19-pandemic-in-the-eu-energy-sector-council-adopts-conclusions/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200706IPR82725/energy-eu-funding-for-priority-projects-should-reflect-2050-climate-objectives
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200706IPR82726/impulsar-el-almacenamiento-de-energia-en-la-ue-para-reducir-las-emisiones
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200706IPR82729/parliament-calls-on-eu-commission-to-step-up-action-against-dangerous-chemicals
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a) Comissió Europea  

i) La Comissió fa balanç de la política pesquera comú de la UE i posa en marxa una consulta 
sobre les possibilitats de pesca per a 2021. Brussel·les, 17 de juny de 2020.  

La Comissió ha publicat la seva Comunicació anual sobre el progrés de la gestió de les poblacions de peixos a 
la UE, que es base en dades de 2018. L’edició d’aquest any “Cap a una pesca més sostenible a la UE: situació 
actual i orientacions per a 2021”, posa de manifest el compromís de la Comissió de promoure una pesca 
sostenible des del punt de vista mediambiental i econòmicament viable, i mostra els progressos de la UE en 
aquest sentit. Es convida als Estats membres a participar en una consulta pública i expressar el seus punts de 
vista sobre les possibilitats de pesca per a 2021.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

b) Parlament Europeu 

i) El Parlament incrementa les ajudes d’emergència que els països poden donar als agricultors i 
PIMES agrícoles del Fons per al Desenvolupament Rural. Brussel·les, 19 de juny de 2020.  

Aquesta mesura d’emergència permetrà als països fer servir els diners sobrants dels programes FEADER per 
a concedir ajudes directes als productors i petites explotacions més afectades per la crisi del coronavirus. 
Aquesta liquiditat addicional hauria d’ajudar als productors i PIMES del sector que s’han vist particularment 
afectats per la pandèmia.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

c) Consultes públiques 

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

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

ii) Possibilitats de pesca per a 2021 en virtut de la política pesquera comú.  

Aquesta consulta permet als ciutadans europeus expressar la seva opinió sobre la manera en que 
s’estableixen els nivells d’esforç pesquer i les quotes de pesca, d’acord amb la nova política pesquera comú i 
en relació amb els dictàmens científics sobre pesca sostenible. 
 
Període de consulta: del 17 de juny al 31 d’agost de 2020.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-248-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-248-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2021-under-common-fisheries-policy_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1072
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81231/covid-19-mas-ayudas-para-los-agricultores-del-fondo-de-desarrollo-rural
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

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

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

4) Transports  

a) Consell de la Unió Europea  

i) El Coreper aprova un acord amb el Parlament sobre fer més ràpids els procediments de 
concessió de permisos en relació a la xarxa transeuropea de transport. Brussel·les, 17 de juny 
de 2020.  

Els ambaixadors dels Estats membres han aprovat la nova normativa per a agilitzar la finalització de la xarxa 
transeuropea de transport, TEN-T, racionalitzant els processos de concessió de permisos. La proposta de la 
“TEN-T intel·ligent” també clarifica els procediments que els promotors de projectes han de seguir pel que fa 
a la concessió de permisos i contractació pública per a projectes transfronterers.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El Consell acorda la seva posició per a donar suport a la iniciativa de l’Any Europeu del 
Ferrocarril 2021. Brussel·les, 24 de juny de 2020.  

Els representants permanents han acordat el mandat de negociació de la proposta de l’Any Europeu del 
Ferrocarril per a 2021, que tindrà esdeveniments i campanyes per a atreure a més persones i béns cap al 
ferrocarril, amb la intenció de fomentar aquest mètode de transport, verd, segur i innovador com a element 
clau del canvi cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

iii) La UE confirma la seva participació a la fase voluntària de CORSIA des de 2021 i tria l’opció més 
ambiciosa per a calcular els requisits de compensació. Brussel·les, 25 de juny de 2020.  

La UE formarà part del CORSIA, l’Estratègia de reducció i compensació del carboni per a l’Aviació 
Internacional, des de l’inici de la fase voluntària a partir de l’1 de gener de 2021. El Consell ha adoptat la seva 

https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2021-under-common-fisheries-policy_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1950-Evaluation-of-the-impact-of-the-CAP-on-habitats-landscapes-and-biodiversity
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/17/trans-european-transport-network-coreper-approves-agreement-with-parliament-on-smarter-procedures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/24/european-year-of-rail-2021-council-agrees-its-position-in-support-of-the-initiative/
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decisió amb la posició de la UE, que els Estats membres hauran de notificar a lCAO abans del 30 de juny de 
2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

b) Parlament Europeu 

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

El Parlament ha adoptat els tres conjunts de normes sense cap esmena, tal i com es van adoptat pels 
ministres de la UE el passat abril. La modificació de les normes suposa una millora per als temps de 
conducció dels conductors i els períodes de descans, entre altres. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

c) Consultes públiques 

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

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

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

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

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/25/aviation-emissions-eu-confirms-its-participation-in-the-corsia-voluntary-phase-from-2021-and-chooses-more-ambitious-option-to-calculate-its-offsetting-requirements/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82714/parliament-adopts-major-reform-of-road-transport-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11878-Evaluation-of-rights-of-passengers-when-travelling-by-sea-and-inland-waterway/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11879-Evaluation-of-rights-of-passengers-in-bus-and-coach-transport-in-the-EU/public-consultation
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iii) Avaluació dels drets dels passatgers aeris en especial de les persones amb discapacitat o amb 
mobilitat reduïda.  

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

iv) Avaluació del Llibre Blanc sobre Transport de 2011.  

La Comissió avaluarà el totes les àrees sobre les quals el Llibre Blanc sobre Transport de 2011 va fer 
propostes de polítiques: l’eliminació de barreres cap a un Mercat Únic de transport; el foment de la 
innovació; la millora d’infraestructures; la reducció d’emissions. Examinarà els objectius, les accions 
proposades, els resultats i el seu impacte, així com els beneficis i els costs.  
 
Àmbit: Transport 
 
Període de consulta: del 1 de juliol de 2020 al 23 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent.  

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

 

5) Afers socials, llibertats civils i justícia.  

a) Comissió Europea 

i) Reunió política per a tornar a començar les negociacions sobre el Registre de Transparència 
Obligatori. Brussel·les, 16 de juny de 2020. 

La Vicepresidenta i Comissària de Valors i Transparència, Věra Jourová, els negociadors del Parlament, els 
Membres del Comitè d’Afers Constitucionals i el Ministre Delegat de la Presidència croata del Consell, s’han 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11896-Evaluation-of-rights-of-persons-with-disabilities-and-with-reduced-mobility-PRM-when-travelling-by-air/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2080-Evaluation-of-the-2011-White-Paper-on-Transport/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12438-Sustainable-and-Smart-Mobility-Strategy/public-consultation
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reunit per intercanviar opinions sobre el Registre de Transparència. És la primera reunió des de l’aturada de 
les negociacions abans de les eleccions europees de maig de 2019. 
 
Durant aquest novè terme legislatiu, el nou Parlament, la nova Comissió i la presidència del Consell han 
nomenat als seus negociadors, i s’han compromès a fer tota la feina possible per a concloure les 
negociacions amb un millorat sistema per a la transparència de les interaccions amb interès a través d’un 
Registre de Transparència obligatori. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii)  La Comissió ha adoptat un informe sobre l’impacte del canvi demogràfic a Europa. Brussel·les, 
17 de juny de 2020. 

La Comissió Europea ha adoptat el seu primer informe sobre l’impacte del canvi demogràfic. Aquest informe 
presenta les causes d’aquest canvi a llarg termini i la seva repercussió a tota Europa. També destaca els 
vincles entre les estructures demogràfiques, la repercussió i el potencial de recuperació de la crisi. 
 
L’informe inicia la feina de la Comissió en aquest àmbit i ajudarà a determinar la millor manera de donar 
suport als ciutadans, les regions i les comunitats més afectades. En particular, constituirà la base per al futur 
Llibre Verd sobre l’envelliment i la visió a llarg termini per a les zones rurals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Von der Leyen demana una lluita implacable contra el racisme i la discriminació. Brussel·les, 17 
de juny de 2020. 

Durant la sessió plenària de juny del Parlament Europeu, la Presidenta de la Comissió ha declarat que és 
necessari que la societat faci front a la realitat, es necessita una implacable lluita contra el racisme i la 
discriminació, els visibles i els prejudicis inconscients. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) La Comissió emet informes sobre les eleccions europees de 2019. Brussel·les, 19 de juny de 
2020. 

La Comissió ha publicat els seu informe de conducta de les eleccions al Parlament Europeu. L’informe mostra 
que la xifra de  votants joves i dels que votaven per primera vegada ha assolit un rècord. La campanya 
electoral de 2019 ha estat més digital que totes les anteriors, els resultats mostren que gairebé la meitat dels 
ciutadans de la UE ja confien en les noticies en línia com a principal font d’informació sobre la política 
nacional i europea. Tot i això, els Estats membres tenen normatives diferents en el relatiu a la campanya 
digital, incloent el contingut polític de pagament en línia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1106
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1056
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_1124
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1123
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v) La Comissió Pública un informe sobre els resultats del Codi de Conducta de la UE contra el 
discurs d’odi il·legal online. Brussel·les, 22 de juny de 2020. 

La Comissió ha publicat els resultats de la seva cinquena avaluació del Codi de Conducta de 2016 per a lluitar 
contra el discurs d’odi il·legal online. Els resultats són positius, les empreses informàtiques valoren el 90% 
dels continguts marcats en 24 hores i eliminen el 71% del contingut que es considera discurs d’odi il·legal. 
Tot i així, les plataformes han de millorar encara més la transparència i la retroalimentació dels usuaris. 
També han de garantir que el contingut indicat s’avalua de manera coherent i a temps. Van mostrar 
divergències en el rendiment  avaluacions separades i comparables realitzades en diferents períodes de 
temps. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) La nova estratègia per a empoderar les víctimes. Brussel·les, 24 de juny de 2020. 

La Comissió ha presentat la seva primera Estratègia sobre els drets de les víctimes per a garantir que les 
víctimes de qualsevol crim puguin confiar plenament en els seus drets sense importar a quin lloc de la UE va 
tenir lloc el crim. 
 
L’estratègia presenta vàries accions per als propers cinc anys enfocant-se en dos objectius: primer, 
empoderar la víctima a denunciar el crim, reclamar una compensació i finalment recuperar-se de les 
conseqüències del crim; segon, treballar conjuntament amb totes els actors rellevants per als drets de les 
víctimes. En vistes del recent brot de coronavirus i les subseqüents mesures de confinament que han tingut 
un impacte sobre l’increment de la violència domèstic, l’abús sexual a menors, el crim cibernètic i crims d’odi 
racista i de xenofòbia, és especialment important que el marc de suport i protecció de les víctimes sigui 
també resilient en situacions de crisi. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) La normativa de protecció de dades de la UE empodera als ciutadans i està adaptada a la era 
digital. Brussel·les, 24 de juny de 2020. 

Dos anys després de la seva entrada en vigor, la Comissió Europea ha publicat un informe d’avaluació sobre 
el Reglament general de protecció de dades (RGPD). L’informe mostra que el RGPD ha complit la majoria 
dels seus objectius fonamentalment perquè ofereix als ciutadans un conjunt sòlid de drets exigibles i ha 
creat un nou sistema europeu de governança i control de compliment.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

viii) La Comissió celebra la confirmació de l’acord provisional sobre reforçar la reparació col·lectiva 
a la UE. Brussel·les, 30 de juny de 2020. 

El Consell ha mostrat el seu suport a l’acord provisional sobre una normativa més amplia a la UE per a la 
protecció d’interessos col·lectius dels consumidors, recentment conclòs amb el Parlament. Resulta un gran i 
important pas cap a l’empoderament dels consumidors i la creació d’un level-playing field per a la 
recuperació col·lectiva a la UE, proporcionant accions col·lectives de recuperació transfronterera eficients 
entre Estats membres. També conté garanties per a evitar que el procediment sigui utilitzat abusivament. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1134
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1168
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1163
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ix) La Comissió posa en marxa un procés per abordar la qüestió de la negociació col·lectiva dels 
autònoms. Brussel·les, 30 de juny de 2020.  

La Comissió Europea ha posat en marxa un procés per a garantir que la normativa de competència de la UE 
no s’interposen a la negociació col·lectiva per a aquells que ho necessitin. La iniciativa pretén garantir que es 
puguin millorar les condicions laborals a través de convenis col·lectius no només per als empleats, sinó 
també per a treballadors autònoms que necessitin protecció. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

x) La Comissió presenta l’Agenda de Capacitats Europea per a la competitivitat sostenible, 
l’equitat social i la resiliència. Brussel·les, 1 de juliol de 2020. 

La Comissió presenta l’Agenda de Capacitats Europea per a la competitivitat sostenible, l’equitat social i la 
resiliència. Dins la mateixa s’estableixen objectius quantitatius ambiciosos de capacitació (millora de les 
capacitats existents) i de reciclatge professional (formació en noves capacitats) per als propers cinc anys. Les 
seves dotze accions es centren en les capacitats per a la ocupació mitjançant la associació amb els Estats 
membres, les empreses i els interlocutors socials, amb l’objectiu de col·laborar a pro del canvi, facilitant que 
els ciutadans accedeixin a l’aprenentatge permanent i utilitzant el pressupost de la UE com a catalitzador per 
a desbloquejar la inversió pública i privada en les capacitats de les persones. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xi) La Comissió posa en marxa “Suport a l’ocupació juvenil: un pont cap a l’ocupació per a la 
propera generació”.  Brussel·les, 1 de juliol de 2020. 

La Comissió Europea ha pres mesures amb l’objectiu de que els joves tinguin totes les oportunitats possibles 
de desenvolupar al màxim el seu potencial per a donar forma al futur de la UE i prosperar en les transicions 
ecològica i digital. En vistes del context actual, la pandèmia ha accentuat les dificultats a les que sovint 
s’enfronten els joves per a entrar al mercat laboral, per això s’ha d’actuar amb rapidesa. Ara correspon als 
Estats membres donar prioritat a aquestes inversions, s’han d’invertir mínim 22 000 milions d’euros de 
suport a l’ocupació juvenil. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xii) La Comissió publica un informe sobre l’Euroordre. Brussel·les, 2 de juliol de 2020. 

La Comissió ha publicat un informe que valora la transposició de l’ordre de detenció europea als 27 estats 
membres i al Regne Unit des del 2004 fins ara. L’avaluació general demostra que l’Euroordre continua sent 
una eina essencial en l’àmbit de cooperació judicial en matèria penal. Ha permès la persecució de sospitosos 
de delictes a la UE. L’informe també mostra un nivell d’implementació prou satisfactori de la Decisió Marc 
sobre l’Ordre de Detenció europea, amb gairebé 7 000 persones entregades de manera transfronterera el 
2018. Però també s’han revelat diversos problemes de compliment, es particular, de motius addicionals per 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1227
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1237
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1193
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a denegar l’entrega i a una no-observació dels terminis. Si no es resolen aquestes deficiències, podrien 
limitar l’efectivitat de l’Euroordre. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

xiii) La Comissió ha decidit portar a Espanya davant el Tribunal de Justícia per falta de transposició 
de la normativa europea sobre registres dels noms dels passatgers.  Brussel·les, 2 de juliol  de 
2020. 

La Comissió ha decidit portar a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la UE, amb una petició de sanció 
financera, per un retràs a la transposició de la normativa de la UE sobre l’ús de les dades de registre dels 
noms de passatgers, Directiva (EU) 2016/681, per a la prevenció, detecció, investigació i persecució 
d’ofenses terroristes i crims seriosos. Espanya és l’únic Estat membre que encara no ha notificat l’adopció de 
les mesures necessàries per a transposar la directiva. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xiv) La Comissió demana a set Estats membres que notifiquin les mesures que han pres per a 
transposar la Directiva sobre els drets dels accionistes. Brussel·les, 2 de juliol de 2020. 

La Comissió Europea ha decidit enviar opinions raonades a set Estats membres per fallar en la comunicació 
parcial (Bulgària, Grècia, Romania i Espanya) o completa (Xipre, Portugal i Eslovènia) de les mesures preses 
per implementar la modificada Directiva sobre drets d’accionistes, Directiva 2017/828/EU. Ara tenen tres 
mesos per respondre i prendre les mesures pertinents, si no ho fan podran ser portats al Tribunal de Justícia 
de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xv) La Comissió modernitza el seu portal “Digui’ns el que pensa”. Brussel·les, 3 de juliol de 2020. 

La Comissió Europea ha posat en marxa un versió renovada del portal “Digui’ns el que pensa”. La plataforma 
en línia convida a tots els ciutadans (incloses les empreses i les organitzacions no governamentals) a donar la 
seva opinió sobre les iniciatives de la Comissió en fases clau del procés legislatiu. La nova versió millorarà la 
consulta i la comunicació de la Comissió amb el ciutadà i augmentarà la transparència. L’objectiu és millorar 
la qualitat de l’elaboració de polítiques de la UE gràcies a les aportacions de totes les parts interessades a 
través del portal. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xvi) Es relocalitzen menors no acompanyats de Grècia a Portugal i Finlàndia. Brussel·les, 8 de juliol 
de 2020. 

El 7 i el 8 de juliol, 49 menors no acompanyats han estat relocalitzats de Grècia a Portugal i Finlàndia com a 
part de l’estratègia organitzada per la Comissió i el Secretari Especial Grec per als Menors No Acompanyats, 
en col·laboració amb les agències de Nacions Unides i l’Oficina Europea de Suport a l’Asil. Aquestes dues 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_20_1212
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_20_1212
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1240
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operacions suposen l’inici de la fase principal de l’estratègia que serà seguida de més transferències, fins a 2 
000 relocalitzacions de menors no acompanyats. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

xvii) Una nova enquesta posa de manifest que els ciutadans de la UE coneixen millor els seus 
drets. Brussel·les, 9 de juliol de 2020. 

Una nova enquesta de l’Eurobaròmetre  sobre la democràcia i la ciutadania de la UE, que ha publicat la 
Comissió, posa de manifest que la immensa majoria dels europeus (el 91%) està familiaritzat amb l’expressió 
“ciutadà de la Unió Europea”. Representa una pujada constant des del 87% registrat el 2015. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

xviii) Quadre d’indicadors de la justícia 2020 a la UE: continua i millora l’eficiència i 
l’accessibilitat dels sistemes judicials de la UE, encara que amb una disminució de la percepció 
de la independència judicial a alguns Estats membres . Brussel·les, 10 de juliol de 2020. 

La Comissió ha publicat el Quadre d’Indicadors de la justícia a la UE de 2020, que ofereix un anàlisi 
comparatiu de l’eficiència, la qualitat i la independència dels sistemes judicials de tots els Estats membres de 
la UE. El quadre d’indicadors d’aquest any mostra una millora continua de l’eficiència dels sistemes judicials 
a un gran número d’Estats membres. A la vegada, segons els resultats de l’Eurobaròmetre, ha seguit 
disminuint la percepció de la independència judicial entre els ciutadans d’una sèrie d’Estats membres. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell adopta conclusions sobre l’acció exterior per a la lluita contra el terrorisme i 
l’extremisme violent. Brussel·les, 16 de juny  de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions reiterant els seu compromís amb la protecció dels ciutadans de la UE 
contra el terrorisme i l’extremisme violent a totes les seves formes i sigui quin sigui el seu origen. Les 
conclusions destaquen les amenaces que suposen les formes canviants de terrorisme i demanen un reforç 
del compromís extern de la UE en la lluita contra el terrorisme. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El Consell aprova l’informe anual de 2019 sobre drets humans i democràcia en el món. 
Brussel·les, 16 de juny de 2020. 

El Consell ha aprovat l’informe anual 2019 de la UE sobre drets humans i democràcia en el món. Aquest 
informe suposa la fase final de la implementació del Pla d’Acció de la UE sobre Drets Humans i Democràcia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1288
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1293
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1316
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/16/preventing-and-countering-terrorism-and-violent-extremism-council-adopts-conclusions-on-eu-external-action/
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2015-2019 i confirma que la UE ha demostrat una vegada més el seu compromís amb la protecció, suport i 
promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals arreu del món. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

iii) El Consell dóna llum verda a l’ampliació temporal dels terminis de la Iniciativa dels Ciutadans 
Europeus. Brussel·les, 17 de juny  de 2020. 

El Consell ha aprovat la proposta de la Comissió d’ampliar varis terminis relacionats amb la Iniciativa dels 
Ciutadans Europeus, a causa de la pandèmia de la COVID-19. Les mesures temporals s’aplicarien fins a finals 
de 2022. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) El Consell ha adoptat conclusions sobre seguretat i defensa. Brussel·les, 17 de juny de 2020. 

El Consell ha aprovat conclusions sobre seguretat i defensa en el context de l’Estratègia Global de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) El Consell demana més millores en la lluita contra els crims greus i el crim organitzat en relació 
a les investigacions financeres. Brussel·les, 17 de juny de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre la millora de les investigacions financeres per a la lluita contra el 
crim greu i el crim organitzat. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Parlament Europeu 

i) El Parlament condemna tota forma de racisme, odi i violència i demana acció. Brussel·les, 19 de 
juny de 2020. 

El Parlament ha adoptat una resolució on condemna la mort de George Floyd i els assassinats similars que 
han tingut lloc arreu del món. Els eurodiputats demanen a les autoritats dels Estats Units que adrecin el 
racisme estructural i les desigualtats, i critiquen les actuacions de la policia amb protestants pacífics i 
periodistes. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) L’acord sobre digitalització a l’accés a la justícia beneficiarà als ciutadans . Brussel·les, 30 de 
juny de 2020. 

El Parlament Europeu i els negociadors del Consell han arribat a un acord per a fer que l’accés a la justícia 
sigui més ràpid, més barat i més conscient amb l’usuari per als ciutadans i negocis de la UE. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/15/human-rights-and-democracy-in-the-world-council-approves-2019-eu-annual-report/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/17/european-citizens-initiative-council-greenlights-temporary-extension-of-deadlines/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/17/security-and-defence-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/17/financial-investigations-council-calls-for-further-improvements-in-the-fight-against-serious-and-organised-crime/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81223/parliament-condemns-all-forms-of-racism-hate-and-violence-and-calls-for-action
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

iii) El Parlament fa sonar una alarma sobre les abduccions de menors d’algun progenitor europeu 
al Japó. Brussel·les, 8 de juliol de 2020. 

El Parlament considera greument preocupant l’increment de casos de segrest de menors on un dels 
progenitors és un nacional de la UE i l’altre nacional de Japó. Les autoritats japoneses són reticents a complir 
el Dret Internacional, ja que la custòdia compartida no es contempla sota el dret japonès. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) La UE ha de prioritzar la lluita contra l’atur juvenil, la desempara i la pobresa. Brussel·les, 10 de 
juliol de 2020. 

Els eurodiputats volen que la inclusió social i el benestar de la població es trobin en el centre de les 
polítiques econòmiques de la UE, donant igual prioritat als objectius socials, econòmics i mediambientals. 
S’han de revisar les Directrius d’Ocupació de la UE en vista de la pandèmia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Els eurodiputats estableixen noves mesures per aturar el blanqueig de capitals. Brussel·les, 10 
de juliol de 2020. 

Els eurodiputats han adoptat una resolució sobre com lluitar de manera efectiva contra el blanqueig de 
capital i el finançament terrorista i han remarcat els canvis més urgents i necessaris per a aconseguir un 
marc de la UE eficient . 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç 
 

d) Consultes públiques 

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

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

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200629IPR82212/deal-on-digitalisation-of-access-to-justice-will-benefit-citizens
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82720/parliament-sounds-alarm-over-children-in-japan-taken-from-eu-parents
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82730/eu-must-prioritise-fight-against-youth-unemployment-homelessness-and-poverty
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82728/meps-set-out-new-measures-to-stop-money-laundering
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2148-Ex-post-evaluation-of-the-European-Globalisation-Adjustment-Fund-2014-2020-/public-consultation
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ii) Informe 2020 de la normativa de la UE sobre ciutadania.  

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

6) Educació, Joventut, Cultura i Esports 

a) Comissió Europea  

i) La Comissió posa en marxa una consulta pública sobre un nou Pla d’Acció d’Educació Digital. 
Brussel·les, 18 de juny de 2020. 

La Comissió Europea ha posat en marxa una consulta pública oberta a nivell de la UE per a garantir que el 
seu proper Pla d’Acció d’Educació Digital reflecteixi l’experiència educativa i formativa adquirida a la UE 
durant la crisi del coronavirus. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) La Comissió pren mesures addicionals per a promocionar la creació audiovisual europea i 
protegir als usuaris vulnerables. Brussel·les, 2 de juliol de 2020. 

La Comissió Europea ha adoptat directrius amb la finalitat d’ajudar als Estats membres a aplicar la Directiva 
revisada de serveis de comunicació audiovisual. Aquestes directrius proporcionen un mecanisme pràctic 
amb el qual es garanteix la promoció de les obres europees en els continguts dels mitjans de comunicació, la 
qual cosa redundarà el benefici de la diversitat cultural i a una oferta més àmplia per als consumidors 
europeus. Contribuiran també a millorar la protecció dels usuaris de serveis de vídeo a la carta i de 
plataformes d’intercanvi de vídeo i en especial dels usuaris menors d’edat davant continguts nocius i que 
incitin a l’odi. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) 24 noves Universitats Europees reforcen l’Espai Europeu d’Educació. Brussel·les, 9 de juliol de 
2020. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12455-EU-Citizenship-Report-2020/public-consultation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1066
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1209
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Les “Universitats Europees” són aliances transnacionals d’institucions d’educació superior de tota la UE que 
ajunten els seus esforços en benefici dels estudiants, professors i les societats. La Comissió ha donat a 
conèixer les noves 24 Universitats Europees que s’uneixen a les 17 primeres aliances seleccionades el 2019. 
Amb el suport dels programes Erasmus+ i Horitzó 2020, aquestes Universitats milloren la qualitat, la inclusió, 
la digitalització i l’atractiu de l’ensenyança superior europea. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

b) Consultes públiques 

i) Pla d’Acció d’Educació Digital.  

El qüestionari estarà disponible en totes les llengües oficials de la UE a partir del 9 de juliol de 2020. La 
Comissió té intenció d’actualitzar el seu Pla d’Acció d’Educació Digital el setembre, i treballar per a fomentar 
una educació d’alta qualitat i inclusiva a l’era digital. Aquesta consulta busca garantir que el nou Pla d’Acció 
conté les lliçons apreses de l’experiència de les parts interessades durant la crisi de la COVID-19i així donar 
suport a l’educació i a la formació a través de la transformació digital a llarg termini.  
 
Àmbit: Societat i Economia Digital, Educació i Formació 
 
Període de consulta: del 18 de juny de 2020 al 4 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

7) Economia i mercat  

a) Comissió Europea  

i) La Comissió posa en marxa una important revisió de la política comercial de la UE. Brussel·les, 
16 de juny de 2020. 

La Comissió Europea ha iniciat una revisió de la política comercial de la UE, inclosa una consulta pública on es 
sol·licita informació al Parlament Europeu, als Estats membres, les parts interessades i la societat civil. 
L’objectiu és crear consens al voltant d’una nova orientació a mitjà termini per a la política comercial de la 
Unió, que doni resposta a una sèrie de nous reptes mundials i tingui en compte les lliçons apreses durant la 
crisi del coronavirus. Una UE forta necessita una política comercial i d’inversió sòlida per a donar suport a la 
recuperació econòmica, crear llocs de feina de qualitat, protegir a les empreses europees de pràctiques 
deslleials tant a la UE com a l’estranger, i garantir coherència amb prioritats més amplies als àmbits de 
sostenibilitat, canvi climàtic, economia digital i seguretat . 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) La Comissió obre una investigació a Apple en relació a pràctiques d’Apple Pay. Brussel·les, 16 
de juny de 2020. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1264
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1058
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La Comissió ha iniciat una investigació formal antimonopoli per a determinar si la conducta d’Apple en 
relació a Apple Pay viola la normativa europea de competència a l’àmbit . La investigació és relativa als 
termes, condicions i altres mesures per integrar Apple Pay a aplicacions i llocs web comercials a iPhones i 
iPads, la limitació d’accés d’Apple a la funcionalitat de Comunicació a Proper Camp (NFC), a iPhones per 
pagaments a botigues, i les presumptes denegacions d’accés a Apple Pay. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) La Comissió obre una investigació a la normativa de l’App Store d’Apple. Brussel·les, 16 de juny 
de 2020. 

La Comissió ha obert una investigació formal antimonopoli per a determinar si la normativa d’Apple per als 
desenvolupadors d’apps sobre la distribució d’apps a través de l’App Store violen la normativa de 
competència de la UE. La investigació es centra en particular sobre l’ús obligatori del propi sistema de 
compra integrat d’aplicacions d’Apple, i les restriccions a la capacitat dels desenvolupadors d’informar als 
usuaris d’iPhone i iPad d’opcions de compra més barates fora de les aplicacions. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) La Comissió ha adoptat un Llibre Blanc sobre les subvencions estrangeres al Mercat Únic. 
Brussel·les, 17 de juny de 2020. 

La Comissió Europea ha adoptat un Llibre Blanc sobre els efectes de falsejament causats per les subvencions 
estrangeres en el mercat. La Comissió busca ara opinions i aportacions de totes les parts interessades sobre 
les possibilitats que ofereix el Llibre Blanc. La consulta pública, que estarà oberta fins el 23 de setembre de 
2020, l’ajudarà a preparar les possibles propostes legislatives en aquest àmbit. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) La Comissió ha obert una investigació en profunditat sobre la proposada fusió de PSA i FCA. 
Brussel·les, 17 de juny  de 2020. 

La Comissió ha obert una investigació en profunditat per a determinar si la proposada fusió de les 
companyies automobilístiques Fiat Chrysler Automobiles N.V., FCA, i Peugeot S.A., PSA, es troba en línia amb 
la normativa europea sobre fusions. La Comissió està preocupafa que la transacció pugui reduir la 
competència relativa a vehicles comercials lleugers (furgonetes) de menys de 3,5 tones a l’Espai Econòmic 
Europeu. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

vi) Informe sobre els obstacles al comerç: la UE segueix obrint els mercats fora d’Europa en un 
context de proteccionisme creixent. Brussel·les, 18 de juny de 2020. 

La Comissió ha publicat el seu Informe anual sobre els obstacles comercials de la UE. Gràcies a l’èxit 
d’intervenció de la UE, les empreses europees van generar 8 000 milions d’euros d’exportacions addicionals 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1075
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1073
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12452-White-Paper-on-Foreign-Subsidies
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1070
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1117
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158789.pdf
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el 2019. L’elevat número de noves restriccions que posen traves a les exportacions de la UE demostra que el 
proteccionisme s’ha convertit en una cosa profundament enraigada al comerç mundial. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

vii) Finances sostenible: la Comissió celebra l’adopció del Reglament de taxonomia per part del 
Parlament. Brussel·les, 18 de juny de 2020. 

La Comissió ha celebrat l’adopció del Reglament de taxonomia per part del Parlament Europeu, una peça 
clau de la legislació que contribuirà al Pacte Verd Europeu, impulsant la inversió del sector privat en 
projectes ecològics i sostenibles.. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

viii) La Comissió adopta una opinió per a clarificar l’aplicació de les sancions fiscals. Brussel·les, 19 
de juny de 2020. 

La Comissió Europea ha adoptat avui una opinió, com a part del seu paper de garantir l’efectiva i uniforme 
implementació de les mesures restrictives de la UE, sancions, que clarifica com les sancions financeres 
existents s’haurien d’interpretar, en particular les relatives a la congelació d’actius. L’opinió fa referència a 
les sancions imposades dins el marc del Reglament del Consell (EU) No 269/2014. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ix) La Comissió obre una investigació en profunditat sobre la proposada adquisició de Refinitiv per 
partdel London Stock Exchange Group. Brussel·les, 22 de juny de 2020. 

La Comissió Europea ha obert una investigació en profunditat per a determinar si la proposada adquisició de 
Refinitiv per part del London Stock Exchange Group es troba en línia amb la normativa europea sobre 
fusions. La Comissió està preocupada que la proposada adquisició pugui suposar una reducció de la 
competència en el comerç de varis instruments financers i de productes de dades financeres. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

x) La Comissió obre una investigació en profunditat sobre el finançament del Servei de Correus 
Universal de Txèquia. Brussel·les, 23 de juny de 2020.  

La Comissió Europea ha obert una investigació en profunditat per a determinar si la compensació concedida 
per Txèquia al Servei Postal Txec per tal de completar la seva missió de servei públic, està en línia amb la 
normativa europea d’ajudes estatals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1116
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1112
https://ec.europa.eu/info/files/200619-opinion-financial-sanctions_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0269
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1126
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1140
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1177
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xi) La Comissió celebra la cloenda de la conferència paneuropea sobre finances digitals després de 
vàries activitats de divulgació. Brussel·les, 23 de juny de 2020.  

La Comissió Europea celebra la cloenda de la conferència sobre 2020 Divulgació Financera Digital (DFO) a 
Brussel·les. La conferència és el final d’una sèrie de 19 esdeveniments nacionals organitzats conjuntament 
amb els Estats membres que han tingut lloc de Febrer a Juny de 2020. Han participat més de dos mil 
persones a les àrees de Fintech i innovació en el sector financer. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xii) La Comissió consulta a les parts interessades sobre la Comunicació relativa a la definició de 
mercat. Brussel·les, 26 de juny de 2020.  

La Comissió Europea ha posat en marxa avui una consulta pública relativa ala Comunicació relativa a la 
definició de mercat utilitzada en el Dret de la UE en matèria de competència. El qüestionari obert contribuirà 
a l’avaluació de la Comunicació per part de la Comissió amb la finalitat de valorar la necessitat d’actualitzar-
la Les parts interessades podran presentar els seus punts de vista i respondre a la consulta pública oberta 
fins el 9 d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xiii) La Comissió publica l’informe sobre l’impacte del Reglament sobre les Tarifes d’Intercanvi. 
Brussel·les, 29 de juny de 2020.  

La Comissió Europea ha publicat un informe sobre l’impacte del Reglament de les Tarifes d’Intercanvi per a 
transaccions de pagaments basades en targetes. En línia amb els requisits sobre el Reglament, s’ha remès al 
Parlament i al Consell. L’informe conclou que els principals objectius del Reglament s’han aconseguit, ja que 
les tarifes d’intercanvi per a les targetes dels consumidors han disminuït portant a una reducció de les 
despeses dels comerciats per als pagaments amb targetes, i en última instància també resulta una millora 
dels serveis  i un preu més baix per als consumidors.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

xiv) La Comissió aprova l’ajuda d’inversió hongaresa, de 46,5 milions d’euros, per a la planta de 

pel·lícules separadores de bateries d’ions de liti de Toray. Brussel·les, 2 de juliol de 2020.  

 

La Comissió Europea ha aprovat l’ajuda d’inversió de 46, 5 milions d’euros d’Hongria a l’empresa química 
Toray per a una nova planta de pel·lícules separadores de bateries, a la regió de Közép-Dunántúl 
(Transdanubia Central). L’ajuda contribuirà al desenvolupament de la regió mantenint la competència. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://app.livestorm.co/european-commission/digital-finance-outreach-2020-closing-conference
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1187
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1217
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1260
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xv) El Pla d’Inversió per a Europa supera el seu objectiu de 500 mil milions d’euros abans del 
previst. Brussel·les, 2 de juliol de 2020. 

El Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (EFSI) ha mobilitzat 514 mil milions d’euros en inversions 
addicionals a través de la UE des de juliol de 2015, superant al seu objectiu un any abans de la finalització de 
la iniciativa.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

xvi) El Quadre d’indicadors del Mercat Únic de 2020 mostra que els Estats s’han d’esforçar més per 
a garantir el bon funcionament del Mercat Únic de la UE. Brussel·les, 3 de juliol de 2020.  

La Comissió Europea ha publicat el quadre d’indicadors del mercat únic 2020, que mostra que, tot i les 
millores en determinats àmbits, els Estats membres s’han d’esforçar més per a garantir el correcte 
funcionament del Mercat Únic. . 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xvii) La Comissió ha aprovat l’adquisició de OSRAM per part d’AMS. Brussel·les, 6 de juliol de 
2020.  

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

xviii) Les previsions econòmics de l’estiu 2020 auguren una recessió encara més profunda amb 
grans divergències. Brussel·les, 7 de juliol de 2020.  

L’economia de la UE experimentarà una profunda recessió aquest any malgrat la ràpida resposta política i 
general a escala nacional i de la UE, a causa de la pandèmia. L’atenuació de mesures de confinament va més 
lenta del previst a les previsions de primavera, la qual cosa implica que l’impacte de la recessió a l’activitat 
econòmica serà més significatiu del que s’esperava. L’economia de la zona euro es contraurà a un 
percentatge històric del 8,7% el 2020, per a créixer a un 6,1% el 2021. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xix) Les mesures de seguiment relatives a alertes de productes perillosos van augmentar de forma 
significativa el 2019. Brussel·les, 7 de juliol de 2020.  

La Comissió ha publicat el seu darrer informe sobre el sistema de la Comissió per a impedir o restringir la 
venta de productes perillosos en el mercat: l’anomenat Sistema d’Alerta Ràpida. L’informe mostra que el 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1231
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1243
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1269
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número de mesures adoptades per les autoritats després de rebre una alerta creix any rere any i el 2019 va 
arribar a la xifra de 4 477 mesures, en comparació amb les 4 050 de 2018. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xx) Noves normes i directrius de la UE per a una economia en línia més justa. Brussel·les, 10 de 
juliol de 2020.  

La Comissió ha publicat un conjunt de recursos per a ajudar als comerciants, a les plataformes en línia i als 
motors de recerca a treure el màxim partit de la nova normativa de la Plataforma de l’Empresa, que s’aplica 
des del diumenge 12 de juliol. A més a més, han publicat tres informes de progrés elaborats pel grup 
d’experts per l’Observatori sobre l’Economia de les Plataformes en línia. Aquests informes reflectiran la feina 
més àmplia de la Comissió sobre les plataformes en línia, i en particular, sobre el proper paquet de Serveis 
Digitals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxi) La Comissió multa a compradors d’etilè amb 260 milions d’euros per liquidació de càrtels. 
Brussel·les, 14 de juliol de 2020.  

La Comissió ha multat Orbia, Clariant i Celanese amb un total de 260 milions d’euros per incomplir la 
normativa antimonopoli de la UE. No s’ha multat a Westlake per ser qui ha revelat el càrtel a la Comissió. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xxii) La Comissió sol·licita opinions sobre els compromesos de reducció en un 73% dels preus de 
sis medicaments sense patent contra el càncer, que ha proposat Aspen per a donar resposta a 
les preocupacions de la Comissió sobre els nivells excessius dels preus. Brussel·les, 14 de juliol 
de 2020.  

La Comissió ha convidat a totes les parts interessades a presentar les seves observacions sobre els 
compromisos proposats per Aspen per a donar resposta a les preocupacions manifestades per la Comissió 
respecte als nivells excessius dels preus. Aspen proposa reduir, per mitjana, en un 73% els seus preus a 
Europa en relació a sis medicaments d’extrema importància per al tractament del càncer. A més a més, 
també proposa garantir el manteniment durant un període de temps significatiu, del subministrament 
d’aquests medicaments, que no estan protegits per una patent. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1270
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1301
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1347
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b) Consell de la Unió Europea 

i) La Presidència i el Parlament arriben a un acord polític sobre la recuperació i la resolució en 
relació amb les cambres de compensació. Brussel·les, 23 de juny de 2020.  

La Presidència del Consell i el Parlament Europeu han arribat a un acord sobre un conjunt de normes per a 
les entitats de contrapartida centra, ECC, i les seves autoritats amb l’objectiu de que estiguin preparades per 
a les dificultats financeres i puguin fer-ne front. Una vegada es finalitzi la feina tècnica, l’acord polític serà 
sotmès a l’aprovació dels representants permanents dels Estats membres de la UE..   
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El Consell acorda posposar certes normes tributàries. Brussel·les, 24 de juny de 2020.  

El Consell ha adoptat una modificació de la Directiva sobre cooperació administrativa a l’àrea de tributació, 
per a donar més temps a complimentar les normes sobre informació transfronterera i intercanvis de IVA per 
al comerç en línia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Impostos especials: el Consell arriba a un acord provisional sobre la modernització de les 
normes de fiscalització sobre l’alcohol. Brussel·les, 24 de juny de 2020.  

La UE modernitza la manera de tributar dels productes alcohòlics per a reduir les distorsions existents al 
mercat únic. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Els consumidors de la UE obtenen accés a un recurs col·lectiu. Brussel·les, 30 de juny de 2020.  

Els consumidors de tota la UE tindran oportunitats més àmplies per a la defensa col·lectiva dels seus drets. 
Els Estats membres han aprovat el projecte de Directiva sobre accions de representació per a la protecció 
dels interessos col·lectius dels consumidors que havien conclòs la Presidència croata i el Parlament europeu. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Eurogrup 

i) Paschal Donohoe elegit nou President de l’Eurogrup. Brussel·les, 9 de juliol de 2020.  

L’Eurogrup ha elegit Paschal Donohoe, Ministre de Finances i Despeses Públiques i de Reforma d’Irlanda, 
President de l’Eurogrup, en línia amb el Protocol 14 dels tractats de la UE. El nou President assumirà el 
càrrec a partir del 13 de juliol durant dos anys i mig. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/23/clearing-houses-presidency-and-parliament-reach-political-agreement-on-recovery-and-resolution/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/24/taxation-council-agrees-on-the-postponement-of-certain-tax-rules/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/24/excise-duty-provisional-agreement-on-modernised-taxation-rules-for-alcohol/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/30/eu-consumers-obtain-access-to-collective-redress/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/09/paschal-donohoe-elected-eurogroup-president/
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d) Parlament Europeu 

i) El Parlament aprova el candidat per al càrrec de cap de vigilància bancària de la UE. Brussel·les, 
8 de juliol de 2020.  

Els eurodiputats han aprovat el nou candidat, François-Louis Michaud, per a Director Executiu de l’Autoritat 
Bancària Europea. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

e) Consultes públiques 

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

L’objectiu de la consulta és recollir els punts de vista de les parts interessades sobre si hi ha o no necessitat 
d’una nova eina de competència per a garantir uns mercats justs i competitius amb vistes a uns preus més 
reduïts i una qualitat superior, així com més opcions i innovació als consumidors europeus; i les opinions 
sobre les característiques que una nova eina com aquesta hauria de tenir per tal d’adreçar problemes 
estructurals de la competència de manera efectiva. 
 
Àmbit: Competència 
 
Període de consulta: del 3 de juny de 2020 al 8 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

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

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

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

La consulta avaluarà les normes d’aquesta estratègia especial per tal de determinar l’eficiència de les 
mateixes i identificar potencials distorsions de la competència i dels costs i beneficis reguladors per als 
negocis sota aquest àmbit. 
 
Àmbit: Tributació 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82722/parliament-approves-candidate-for-post-of-eu-banking-watchdog-boss
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12403-Investment-protection-and-facilitation-framework/public-consultation
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Període de consulta: del 25 de maig de 2020 al 14 de setembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

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

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

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

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

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

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

Per a protegir als assegurats, les companyies d’assegurança a la UE han de reservar suficient capital per a 
cobrir pèrdues inesperades, així com implementar una avaluació interna de riscs sòlida i revelar certa 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11883-Evaluation-of-the-special-VAT-scheme-for-travel-agents/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12452-White-Paper-on-Foreign-Subsidies/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12325-Evaluation-of-the-Commission-Notice-on-market-definition-in-EU-competition-law/public-consultation
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informació rellevant. Aquestes regles de la Directiva de solvència seran revisades i possiblement 
simplificades per a les empreses mes petites, especialment les mesures de garantia a llarg termini, el capital 
de solvència obligatori, el capital mínim requerit i supervisió d’empreses que operen a diferents països de la 
UE.  
 
Període de consulta: de l’1 de juliol al 21 d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

viii) Política del consumidor: la nova “agenda del consumidor” de la UE. 

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

  

8) Cooperació i assumptes internacionals 

a) Comissió Europea  

i) La Comissió firma un acord d’aviació amb el Japó. Brussel·les, 22 de juny de 2020. 

La Comissió Europea i el Japó han firmat un acord sobre seguretat a l’aviació civil, que impulsarà encara més 
la forta cooperació de la UE amb el Japó i reforçar la competitivitat de la indústria de l’aviació de la UE.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) Cimera de la UE-Xina: Defensar els interessos i valors de la UE en una associació complexa i 
vital. Brussel·les, 22 de juny de 2020. 

La UE i Xina han celebrat la seva 22ena Cimera bilateral via videoconferència.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) La UE mobilitza 52,5 milions d’euros per a donar suport a la resiliència, els llocs de feina i 
l’estabilitat a les regions del Sahel i del Llac Txad. Brussel·les, 24 de juny de 2020. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12461-Review-of-measures-on-taking-up-and-pursuit-of-the-insurance-and-reinsurance-business-Solvency-II-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12464-A-New-Consumer-Agenda
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1127
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1159
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La UE mobilitzarà 52,5 milions d’euros addicionals pera donar suport als nous i actuals programes al Sahel i a 
la regió del Llac Txad dins el marc del Fons d’Emergència de la UE per a Àfrica. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) La Unió Europea firma un acord d’aviació amb la República de Corea. Brussel·les, 25 de juny de 
2020. 

La Unió Europea i la República de Corea han firmat un Acord Horitzontal d’Aviació. L’acord permet a totes les 
companyies aèries de la UE volar a la República de Corea de cada Estat membre, que tingui acords bilaterals 
de serveis aeris amb ells, vint-i-dos Estats membres tenen aquests acords bilaterals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) La UE mobilitza més suport per la transició de Sudan, en el marc de la Conferència de 
l’Associació amb Sudan. Brussel·les, 25 de juny de 2020. 

La Unió Europea, Sudan, Alemanya i les Nacions Unides, han co-organitzat una Conferència Virtual d’Alt 
Nivell d’Associació amb Sudan.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) La UE mobilitza fins a 100 milions d’euros per a donar suport dels més vulnerables a la Banya 
d’Àfrica. Brussel·les, 26 de juny de 2020. 

La Unió Europea mobilitza 97,2 milions d’euros de fons addicionals per a programes a la Banya d’Àfrica per a 
donar suport a la creació d’oportunitats de feina, gestió de finançament públic i accés a l’educació per a 
grups vulnerables, en particular els refugiats i les persones desplaçades, dins el marc del Fons d’Emergència 
de la UE per a Àfrica. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) La UE mobilitza assistència d’emergència a causa d’inundacions a Ucraïna. Brussel·les, 27 de 
juny de 2020. 

Les autoritats d’Ucraïna han activat el Mecanisme de Protecció Civil de la UE. Suècia ha respost 
immediatament i ha ofert 1,2 km de barrera per a inundacions, 250 mànegues i tècnics. A més a més de 
l’assistència sueca, la Comissió Europea està proporcionant serveis de cartografia de les zones afectades a 
través del sistema satèl·lit de la UE, Copernicus. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1157
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1151
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1183
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1195
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1215
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viii) La UE mobilitza un total de 6,9 mil milions d’euros per a 2020 i més enllà, per a la crisi a Síria. 
Brussel·les, 30 de juny de 2020. 

Durant la quarta Conferència de Suport al futur de Síria i la regió, la comunitat internacional ha mobilitzat un 
total de 6,9 mil milions d’euros per Síria i els principals països que acullen refugiats de Síria per a 2020 i més 
enllà. D’aquesta quantitat la Unió Europea ha mobilitzat el 71%. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ix) Entren en vigor els acords amb Bielorússia sobre facilitació de visats i readmissió. Brussel·les, 1 
de juliol de 2020. 

Els acords entre la UE i Bielorússia sobre facilitació de visats i readmissió han entrat en vigor. Aquests acords 
representen un gran pas en el reforçament del compromís de la UE amb el poble i la societat civil bielorussa. 
Això portarà a una millora en el camí de la mobilitat dels ciutadans, contribuint a establir relacions més 
estretes entre la UE i Bielorússial.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

x) La Comissió presenta els projectes de marcs de negociació per a Albània i Macedònia del Nord. 
Brussel·les, 1 de juliol de 2020. 

La Comissió Europea ha presentat al Consell els projectes de marc de negociació amb Albània i Macedònia 
del Nord, establint les directrius i principis per a les seves converses d’accessió. La Comissió havia estat 
convidada pel Consell d’Afers Generals el Març de 2020 a presentar els projectes quan es va prendre la 
decisió d’obrir negociacions amb ambdós països.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xi) La Unió Europea incrementa el seu suport per a lluitar contra el brot de llagostes a l’Àfrica 
oriental. Brussel·les, 8 de juliol de 2020. 

La UE ha mobilitzat 15 milions d’euros de suport addicional a la ONU i els països associats per la lluita contra 
el pitjor brot de llagostes a l’Àfrica Oriental des de fa dècades.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xii) La UE destina més de 22 milions d’euros per a ajudar els Palestins. Brussel·les, 8 de juliol de 
2020. 

La UE ha anunciat 22,7 milions d0euros en ajuda humanitària per als més vulnerables a Palestina, que es 
veuen cada vegada més amenaçats per la violència i falta de serveis essencials. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1211
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1148
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1298
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xiii) La Comissió i el Grup del Banc Mundial renoven el seu acord per a reforçar la cooperació al 
desenvolupament. Brussel·les, 8 de juliol de 2020.  

La Comissió Europea i el Grup del Banc Mundial han firmat un Acord de col·laboració sobre el marc financer, 
que fixa les directrius sota les que el Banc Mundial utilitzarà fons de la Unió Europea per a implementar 
projectes de desenvolupament arreu del món. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xiv) Liberalització de visats: la Comissió informa sobre el compliment continuat dels requisits per 
part dels Balcans Occidentals i els països de l’Associació Oriental. Brussel·les, 10 de juliol de 
2020. 

La Comissió ha informat sobre l’avaluació del compliment dels requisits de liberalització de visats per part 
d’Albània, Bòsnia i Hercegovina, Montenegro, Macedònia del Nord i Sèrbia, així com de Geòrgia, Moldàvia i 
Ucraïna. L’avaluació ha estat positiva, però consideren que es necessiten prendre més accions a les àrees de 
seguretat i migració. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xv) La UE aprova un desemborsament de 30 milions d’euros d’assistència macro financera per a la 
República de Moldàvia. Brussel·les, 10 de juliol de 2020. 

La Comissió Europea, en nom de la UE, ha aprovat el desemborsament de 30 milions d’euros d’assistència 
macro financera a la República de Moldàvia. Aquest suposa el segon i final desemborsament sota l’actual 
programa de Moldàvia d’assistència macro financera. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xvi) L’extensió dels programes humanitaris de la UE per a donar suport a 1,7 milions de refugiats a 
Turquia rep llum verda. Brussel·les, 10 de juliol de 2020. 

El Parlament ha aprovat la proposta de dia 3 de juny de la Comissió, de 485 milions d’euros addicionals per a 
donar suport als refugiats a Turquia. L’extensió dels programes serà fins a finals de 2021. Aquests programes 
permeten donar cobertura a les necessitats bàsiques de més d’1,7 milions de refugiats i que més de 600 000 
nens puguin anar a l’escola. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Consell de la Unió Europea 

i) Annexió il·legal de Crimea i Sevastopol: la UE prolonga les sancions durant un any. Brussel·les, 
18 de juny de 2020. 

El Consell ha decidit renovar les sancions en resposta a l’annexió il·legal de Crimea i Sevastopol per part de la 
Federació Russa fins el 23 de juny de 2021. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1300
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1327
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1309
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1324
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Rússia: el Consell renova les sancions econòmiques sobre la crisis d’Ucraïna durant sis mesos 
més. Brussel·les, 29 de juny de 2020. 

El Consell ha decidit renovar les sancions sobre sectors econòmics específics de la Federació Russa durant sis 
mesos més, fins el 31 de gener de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) El Consell adopta les prioritats de la 75ena Assemblea General de Nacions Unides. Brussel·les, 
13 de juliol de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions determinant les prioritats de la UE a la 75ena Assemblea de Nacions 
Unides (Setembre de 2020 – Setembre de 2021) sota el tema “Promoure el multilateralisme i una ONU forta 
i eficaç que serveix a tothom”. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Parlament Europeu 

i) Els eurodiputats recomanen a la UE considerar una demanda contra Xina per la situació a Hong 
Kong. Brussel·les, 19 de juny de 2020. 

El Parlament recomana a la UE i als seus Estats membres demandar a Xina davant el Tribunal Internacional 
de Justícia, sobre la seva decisió d’adoptar una nova llei de seguretat nacional per a la semi-autònoma Hong 
Kong. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

d) Consultes públiques 

i) Avaluació sobre el programa d’ajuda a la comunitat turca-xipriota.  

La Comissió avaluarà el programa d’ajuda 2013-2018, i busca contribucions del públic general, dels 
beneficiaris, dels òrgans d’implementació i d’altres grups d’interès.  
 
Àmbit: Cooperació Internacional i Desenvolupament 
 
Període de consulta: del 22 de juny de 2020 al 9 de novembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç 

 

9) Turisme 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/18/illegal-annexation-of-crimea-and-sevastopol-eu-renews-sanctions-by-one-year/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/29/russia-council-renews-economic-sanctions-over-ukrainian-crisis-for-six-more-months/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/13/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-75th-united-nations-general-assembly-adopted/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81235/meps-call-on-eu-to-consider-lawsuit-against-china-over-hong-kong
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2001-Evaluation-of-the-Aid-Programme-to-the-Turkish-Cypriot-community/public-consultation
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a) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell acorda començar a aixecar les restriccions de viatge per als residents de determinats 
tercers països a partir de l’1 de juliol. Brussel·les, 30 de juny de 2020.  

El Consell ha adoptat una recomanació sobre l’aixecament gradual de la restricció temporal dels viatges no 
essencials de la UE. S’hauran d’aixecar les restriccions per als països que figuren a la llista de la recomanació, 
la qual serà revisada i, en el seu cas actualitzada, cada dues setmanes.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Parlament Europeu 

i) El Parlament demana més accions per salvar el sector turístic. Brussel·les, 19 de juny de 2020.  

El Parlament considera que la UE ha d’adoptar mesures addicionals per salvar el sector del turisme i els 
viatges i preparar-lo per al futur després de la crisi de la COVID-19. El Parlament assenyala que es necessita 
finançament a curt termini per evitar la fallida de les empreses i donar suport als treballadors; així com el 
suport a la recuperació a llarg termini i modernitzar el sector. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

10) Salut Pública i Seguretat Alimentària 

a) Comissió Europea  

i) La Comissió concedeix noves autoritzacions de mercat per a la vacuna contra l’ébola. 
Brussel·les, 1 de juliol de 2020.  

La Comissió Europea ha adoptat la decisió d’atorgar autoritzacions de comercialització a la companyia 
Janssen, una companyia de Johnson & Johnson, per a una vacuna contra l’ébola. La nova vacuna contra 
l’ébola, que consta de dos component (Zabdeno i Mvabea) es va desenvolupar amb el suport de la Comissió. 
Aquesta decisió segueix la recomanació de l’Agència Europea de Medicaments (EMA), que ha avaluat els 
beneficis i riscs de la vacuna.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) La Comissió i el Banc Europeu d’Inversions (BEI) proporcionen a CureVac un finançament de 75 
milions d’euros per al desenvolupament de vacunes. Brussel·les, 6 de juliol de 2020.  

El BEI i CureVac, una companyia biofarmacèutica que desenvolupa una nova classe de medicaments 
transformadors basats en ARNm optimitzat, han subscrit un acord de préstec de 75 milions d’euros per 
donar suport al desenvolupament continu de vacunes contra malalties infeccioses, inclosa la vacuna 
destinada a prevenir infeccions per SARS-CoV-2. 
 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/06/30/council-agrees-to-start-lifting-travel-restrictions-for-residents-of-some-third-countries/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81232/el-parlamento-demanda-mas-acciones-para-salvar-el-sector-turistico
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1248
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

b) Parlament Europeu 

i) El Parlament dóna suport a facilitar el desenvolupament de les vacunes contra la COVID-19. 
Brussel·les, 10 de juliol de 2020.  

El Parlament ha aprovat mitjançant un procediment d’urgència un Reglament permetrà un 
desenvolupament més ràpid de vacunes i tractaments, gràcies a una derogació temporal de les regles sobre 
assajos clínics per a facilitar el desenvolupament, l’autorització i la disponibilitat de les vacunes segures per a 
la COVID-19.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El Parlament vol una Unió Europea de la Salut. Brussel·les, 10 de juliol de 2020.  

El Parlament ha fixat els principis que haurien de regir l’estratègia sanitària de la UE després de la crisi de la 
COVID-19. Els eurodiputats han destacat la necessitat d’extreure lliçons de l’actual pandèmia i reforçar la 
seva cooperació en l’àmbit de la salut per crear una Unió Europea de la Salut. Això suposaria l’establiment 
d’estàndards mínims per a una assistència sanitària de qualitat, una vegada efectuades les proves de 
resistència dels sistemes sanitaris.  
El text demana a la Comissió que proposi la creació d’un mecanisme europeu de reacció sanitària per a 
respondre davant crisis d’aquest tipus, que reforci la coordinació operativa en l’àmbit de la Unió i gestioni la 
nova reserva estratègica de medicaments i material sanitari.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

c) Consultes públiques 

i) Productes farmacèutics: medicaments segurs i assequibles (nova estratègia de la UE). 

La UE llançarà una nova estratègia per a millorar i accelerar l’accés dels pacients a medicaments segurs i 
assequibles i per donar suport a la innovació en la indústria farmacèutica europea. L’estratègia abordada: el 
cicle de vida dels medicaments, com posar en pràctica els avanços científics i tecnològics, com omplir les 
bretxes del mercat, i les lliçons apreses de COVID-19 sobre com preparar-se millor de cara a futures 
pandèmies.  
 
Període de consulta: del 16 de juny al 15 de setembre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

11) Innovació i Recerca 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1238
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200706IPR82731/el-parlamento-respalda-facilitar-el-desarrollo-de-las-vacunas-contra-el-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200710IPR83101/el-parlamento-quiere-una-union-europea-de-la-salud
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
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a) Comissió Europea 

i) La Comissió inverteix 1.000 milions d’euros en projectes innovadors de tecnologies netes. 
Brussel·les, 3 de juliol de 2020.  

La Comissió ha posat en marxa la primera convocatòria de propostes del Fons d’Innovació, un dels majors 
programes mundials de demostració de tecnologies innovadores amb baixa emissió de carboni, finançat amb 
ingressos procedents de la subhasta de drets del règim de comerç de drets d’emissió de la UE. El Fons 
d’Innovació finançarà tecnologies avantguardistes per a les energies renovables; les indústries de gran 
consum d’energia; l’emmagatzematge d’energia; i la captura, l’ús i l’emmagatzematge de carboni. Impulsarà 
la recuperació verda mitjançant la creació d’ocupació local amb garantia de futur, preparant el camí cap a la 
neutralitat climàtica.  
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 
 
 
 
 
 
 

12) Brexit 

a) Comissió Europea 

i) La Comissió Europea adopta una Comunicació sobre els “preparatius” per al final del període 
transitori amb el Regne Unit. Brussel·les, 7 de juliol de 2020.  

La Comissió Europea ha adoptat una Comunicació amb l’objectiu d’ajudar a les autoritats nacionals, els 
comerços i als ciutadans a preparar-se per afrontar els canvis que tindran lloc després del període transitori. 
Els intercanvis transfronterers entre la UE i el Regne Unit experimentaran canvis a partir de l’1 de gener de 
2021, independentment que s’hagi assolit o no un acord sobre una futura associació.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

b) Consell de la Unió Europea  

i)  El Consell de la UE ha adoptat Conclusions sobre el Brexit. Brussel·les, 25 de juny de 2020.  

El Consell de la UE ha adoptat Conclusions per procediment escrit. sobre les relacions actuals i futures entre 
la UE i el Regne Unit. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1304
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/06/25/eu-uk-relations-council-adopts-conclusions/
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c) Parlament Europeu 

i) El Parlament dóna suport a la posició europea. Brussel·les, 18 de juny de 2020.  

Els eurodiputats consideren que un acord global beneficiaria a les dues parts, però per a la UE resulta 
inacceptable les polítiques que planteja el Regne Unit al mateix temps que pressiona per tenir accés al 
mercat interior després del Brexit. El Parlament reitera el seu suport al negociador principal de la UE i 
demana al Regne Unit que respecti els compromisos establerts a la Declaració Política ratificada tant per 
ambdues parts.   
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

13) Pressupost de la Unió Europea 

a) Comissió Europea 

i) Pressupost de la UE per al 2021: un pressupost anual centrat en la recuperació. Brussel·les, 24 
de juny de 2020. 

La Comissió ha proposat un pressupost de la UE de 166 700 milions d’euros per al 2021, que es completarà 
amb 211 000 milions d’euros en subvencions i aproximadament 133 000 milions d’euros en préstecs amb 
càrrec a Next Generation EU, l’instrument de recuperació temporal per a mobilitzar inversions i arrancar 
l’economia europea. Juntament amb Next Generation EU, el pressupost anual mobilitzarà importants 
inversions el 2021 per a fer front als danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia, arrancar 
una recuperació sostenible i protegir i crear llocs de feina. El pressupost també està plenament en 
consonància amb el compromís d’invertir en el futur per a aconseguir una Europa més verda, més digital i 
més resilient. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) La Comissió i la OCDE ajuden a cinc autoritats de gestió dels fons de la UE al foment de la 
participació dels ciutadans. Brussel·les 10 de juliol de 2020. 

La Comissió Europea ha anunciat el seu suport a cinc programes nacionals i regionals destinats a posar a 
prova, com a projectes pilot, formes innovadores d’involucrar als ciutadans en les decisions sobre les 
inversions en política de cohesió. Les autoritats de gestió espanyoles, poloneses i italianes així com dos 
programes Interreg (Bèlgica – Països Baixos i Bulgària – Romania) es beneficiaran del suport específic de la 
Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, OCDE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81221/negociaciones-ue-reino-unido-apoyo-firme-del-pe-a-la-posicion-europea
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1171
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1287
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b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell acorda sobre la seva posició de negociació parcial sobre el Fons de Transició Justa. 
Brussel·les, 24 de juny de 2020. 

El Consell ha adoptat la seva posició parcial de negociació amb el Parlament Europeu per a la creació del 
Fons de Transició Justa. La posició és parcial perquè els recursos financers i les provisions pressupostàries 
estan exclosos del mandat de negociació i no són part encara de la posició de la Comissió. La quantitat final 
del fons es decidirà quan s’adopti el pressupost a llarg termini de la UE per a 2021 – 2027. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El President Charles Michel presenta la seva proposta per al MFP i el paquet de recuperació. 
Brussel·les, 10 de juliol de 2020. 

El President Michel proposa 1 074 milions d’euros per al Marc Financer plurianual, per a poder donar 
resposta als objectius de la UE a llarg termini, i preserva la capacitat total del Pla de Recuperació, 750 mil 
milions d’euros per a Next Generation EU. 

c) Parlament Europeu 

i) Els Eurodiputats critiquen les retallades en cultura i educació del pressupost a llarg termini de 
la UE. Brussel·les, 22 de juny de 2020. 

El Comitè de Cultura i Educació del Parlament ha criticat durament les retallades en els programes 
d’educació i cultura a la nova proposta de la Comissió per al pressupost 2021-2027. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El finançament de la recuperació no ha de ser una càrrega per a la propera generació. 
Brussel·les, 30 de juny de 2020. 

El President del Comitè Pressupostari del Parlament ha indicat que el Parlament considera que no s’han de 
descuidar les prioritats a llarg termini quan es negociï el nou MFP, és necessari protegir la propera generació. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) La transició justa a les regions de la UE: suport a la població, a l’economia i al medi ambient. 
Brussel·les, 6 de juliol de 2020. 

El Comitè de Desenvolupament Regional ha aprovat la creació del Fons de Transició Justa. La UE ha de fer la 
transició cap a una economia climàticament neutre sense deixar que les disparitats entre regions creixin 
més. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/24/just-transition-fund-council-agrees-on-its-partial-negotiating-position/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200629IPR82208/financing-the-recovery-must-not-burden-the-next-generation
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
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iv) Debat al Parlament sobre el pressupost de la UE i la recuperació. Brussel·les, 8 de juliol de 2020. 

Els eurodiputats han remarcat que un acord al Consell no és l’acord final, han recordat que la proposta de la 
Comissió per al paquet de recuperació són simplement el mínim indispensable que seria acceptable per al 
Parlament. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Els líders de la UE preparen el full de ruta i l’estructura per a les negociacions del pressupost 
de la UE. Brussel·les, 8 de juliol de 2020. 

Els quatre presidents de les principals Institucions de la UE s’han reunit per a preparar les intensives 
negociacions interinstitucionals que tindran lloc. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) El pressupost a llarg termini i la recuperació de la UE: els líders han de fer-ho millor. Brussel·les, 
10 de juliol de 2020. 

Els negociadors del Parlament es troben en desacord sobre el projecte de conclusions per al proper Consell 
Europeu del 17 de juliol, consideren que les retallades que conté no són acceptables i demanen al Consell 
que millori el text . 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 
 
 
 

14) Presdiència Alemanya del Consell de la Unió Europea 

a) Parlament Europeu 

i) Angela Merkel presenta les prioritats de la Presidència alemanya al Parlament Europeu. 
Brussel·les, 8 de juliol de 2020. 

 

La cancellera alemanya ha presentat les prioritats de la Presidència alemanya del Consell de la Unió Europea 
al Parlament, sota el lema “Junts per a la recuperació d’Europa”.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

15) Conferència sobre el Futur d’Europa 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82713/debate-on-eu-budget-and-recovery-a-deal-in-the-council-is-not-the-final-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200708IPR82914/eu-leaders-prepare-timetable-and-structure-for-eu-budget-negotiations
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200709IPR83011/eu-recovery-and-long-term-budget-leaders-must-do-better
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82712/angela-merkel-presents-german-presidency-priorities-to-the-european-parliament
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i) El Consell adopta la seva posició sobre la Conferència sobre el Futur d’Europa. Brussel·les, 24 
de juny de 2020. 

El Consell ha adoptat la seva posició sobre les preparacions per a la conferència, obrint el debat amb la 
Comissió i el Parlament. Els Estats membres volen que els ciutadans s’involucrin al debat sobre el futur 
d’Europa per a la propera dècada i més enllà. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/24/conference-on-the-future-of-europe-council-agrees-its-position/
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