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Cancell d’entrada

A les portes de la darrera presidència rotatòria del Consell de la UE, en aquest cas de Finlàndia, que encara
coincidirà amb la Comissió Europea sortint; s’està a l’expectativa de qui ocuparà els principals càrrecs de
cada institució en el següent cicle europeu que comença. Per altra banda, aquesta publicació recull un
apartat especial sobre els principals resultats de les eleccions del proppassat 26 de maig, que ha donat com
a resultat una càmera més fragmentada.
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
Responsable de l’Oficina del Centre Balears Europa davant la UE
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1) Medi Ambient
a) Comissió Europea
i)

Més del 85% dels llocs de bany europeus han estat qualificats com a excel·lents per a la qualitat
de l'aigua Brussel·les. Brussel·les, 6 de juny de 2019.

El 85% dels llocs d’aigua de bany d’Europa controlats l'any passat van complir els estàndards de qualitat
més “excel·lents” i més estrictes de la Unió Europea per a la neteja de l’aigua, segons l’últim informe anual
sobre la qualitat de l’aigua de bany.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b) Consell de la UE
i)

El Consell adopta normes relatives a les emissions de CO2 del camions. Brussel·les, 13 de maig de
2019

El Consell ha adoptat per primera vegada normes relatives a emissions de CO2 per a camions i altres
vehicles pesats. D'acord amb la nova normativa, els fabricants hauran de reduir les emissions de diòxid de
carboni dels nous camions una mitjana del 15% a partir de 2025 i del 30% a partir del 2030, en
comparació amb els nivells de 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii) El Consell prohibeix els plàstics d’un sol ús. Brussel·les, 21 de maig de 2019
Consell ha aprovat la directiva que estableix noves restriccions per a determinats productes de plàstic d'un
sol ús. L'adopció formal de les noves normes duta a terme avui pel Consell constitueix l'últim pas del
procés legislatiu.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii) El Consell aprova nova normativa que simplifica les notificacions en legislació mediambiental.
Brussel·les, 21 de maig de 2019.
El Reglament adoptat té per objecte racionalitzar les obligacions de notificació, reduir els costos
administratius, millorar la qualitat de les dades disponibles per a futures avaluacions i augmentar la
transparència.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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2) Transports
a) Comissió Europea
i)

La Comissió Europea adopta noves normes relatives a operacions amb drons. Brussel·les, 13 de
juny 2019.

Avui la Comissió Europea va adoptar normes de la UE per garantir que el trànsit creixent de drons a Europa
sigui segur. Les normes s’aplicaran a tots els operadors de drons, tant professionals com als avions no
tripulats per a l’oci. Seguint els requisits tècnics per als avions no tripulats, es tracta d’un altre aspecte clau
en el marc de l’Estratègia d’aviació de la Comissió per a Europa, que té com a objectius bàsics mantenir el
màxim nivell de seguretat i donar suport a la competitivitat de la indústria aeronàutica de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) La Comissió Europea adopta objectius per millorar el trànsit aeri a Europa durant els propers
cinc anys. Brussel·les, 29 de maig del 2019.
La Comissió Europea ha adoptat objectius de rendiment per als serveis de navegació aèria per al període
2020-2024. Segons l’Estratègia d’aviació per a Europa, la Comissió treballa contínuament per millorar el
rendiment del trànsit aeri en benefici de les persones i del medi ambient.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii) Adopció definitiva de noves normes per simplificar la informació marítima i fomentar la
contractació pública del vehicles nets. Brussel·les, 13 de juny de 2019.
La Comissió Europea aprova l'adopció final del Consell de dues iniciatives "Europa en moviment": la
facilitació del comerç en el transport marítim i els vehicles nets en la contractació pública.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b) Consell de la UE
i)

El Consell confirma la data per implementar cabines de camió més segures aerodinàmiques.
Brussel·les, 22 de maig de 2019.

Els camions amb la part davantera de la cabina arrodonida començaran a circular per les carreteres
europees a partir l'1 de setembre de 2020, una vegada que el Consell ha aprovat avançar la implantació
d'un disseny més segur i ecològic.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.
3) Energia
a) Comissió Europea
i)

Arriba una nova edició de la EUSEW. Brussel·les, 3 de juny de 2019.

La setmana de l’energia sostenible de la UE (EUSEW) té lloc anualment a Brussel·les del 17 al 21 de juny.
Els esdeveniments d'aquest any prometen ser encara més grans que els darrers anys després del tema "El
futur energètic de Europa", amb prop de 3.000 interessats i ponents que es reuneixen a Brussel·les per
assistir a més de 90 sessions.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b) Consell de la UE
i)

Energia neta per a tots: el Consell aprova els expedients restants relatius al mercat de
l'electricitat i l'Agència per a la Cooperació dels Reguladors de l'Energia. Brussel·les, 22 de maig
de 2019.

La UE ha completat la revisió del marc normatiu de la seva política energètica, que determina les
precondicions reglamentàries per a la transició cap a una energia neta i col·loca a la UE en el camí del
compliment dels seus compromisos en virtut de l'Acord de París. El Consell ha aprovat avui els quatre
expedients legislatius restants del paquet «Energia neta per a tots els europeus».
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
4) Agricultura i Pesca
a) Consell de la UE
i)

Acord definitiu sobre les noves mesures tècniques i de conservació en l’àmbit pesquer.
Brussel·les, 13 de juny de 2019.

Aviat entrarà en vigor un nou marc legislatiu d'avantguarda que estableix les pràctiques i les condicions en
què es poden dur a terme les activitats pesqueres a totes les aigües de la UE. En auqest context, el Consell
ha aprovat un reglament sobre la conservació dels recursos pesquers i la protecció dels ecosistemes marins
amb mesures tècniques.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii) Es fa realitat el primer pla plurianual de gestió per a la pesca en el mediterrani occidental.
Brussel·les, 6 de juny 2019.
Per primera vegada es van a establir normes a llarg termini que permetin una millor protecció de les
poblacions de peixos a la Mediterrània occidental. L'objectiu de les normes és revitalitzar les poblacions
minvades i garantir la sostenibilitat mediambiental i socioeconòmica de les pesqueres de la zona.
El Consell ha adoptat formalment un nou Reglament que estableix un pla plurianual de gestió per a les
poblacions demersals en una zona que abasta sobretot aigües franceses, italianes i espanyoles.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
5) Afers socials i justícia.
a) Comissió
i)

La Comissió i l’Alt Represetant fan un comunicat conjunt relatiu al Dia Mundial contra el
treball infantil. Brussel·les, 11 de juny de 2019.

Amb motiu del Dia Mundial contra el treball infantil, 12 de juny, del 30è aniversari del Conveni de Nacions
Unides sobre els Drets dels Infants i el 20è aniversari del Conveni sobre la prohibició sobre les pitjors
formes de treball infantil, la UE recorda i reitera la necessitat i el seu suport a garantir els drets fonamentals
de cada infant, tal i com es troben recollits a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que té per
objectiu acabar amb totes les formes de treball infantil a l’any 2025. Recalquen que avui en dia 152 milions
d’infants son víctimes del treball infantil arreu del món,a aquests infants se’ls denega el seu dret a accedir a
una educació i un entorn segur per al seu creixement.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii) L’Autoritat Laboral Europea es posarà en marxa el proper mes d’octubre. Luxemburg, 13 de juny
de 2019.
La Comissiària Thyssen ha felicitat la ciutat de Bratislava, que serà la seu de l’Autoritat Laboral Europea, ha
recalcat i felicitat l’eficàcia amb la que en un temps record s’ha gestat i aprovat el Reglament sobre l’ALE
que es posarà en funcionament a l’octubre des de Brussel·les fins que es traslladi a la seu elegida.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii) El quadre d’indicadors de la justícia a la UE: els resultats indiquen que segueix sent necessari
protegir la independència judicial. Brussel·les, 26 d’abril de 2019.
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La Comissió ha publicat el quadre d’indicadors de la justícia a la UE de 2019 que ofereix un anàlisi
comparatiu de la qualitat de la independència i la eficiència dels sistemes judicials dels estats membres de
la UE. Els resultats són desiguals i indiquen millores relatives amb respecte a la eficiència dels sistemes
judicials i de la qualitat de la justícia, però a la vegada mostra que els reptes són cada vegada més grans en
relació a la percepció de la independència judicial. Entre les novetats del quadre d’indicadors es troba una
visió general dels règims disciplinaris relatius als jutges en els sistemes nacionals i de les salvaguardes
existents per a evitar el control polític de les resolucions judicials.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b) Consell
i)

Els representats dels Estats membres nomenen a 14 jutges del Tribunal General. Brussel·les, 29
de maig de 2019.

Els representats dels Governs dels Estats membres han nomenat a catorze jutges del Tribunal General de la
UE, tribunal de primera instància. Els nomenaments s’inscriuen a la renovació parcial de la composició del
Tribunal General (el 31 d’agost expirarà el mandat de 23 jutges), i a la tercera fase de la seva reforma (a
partir de l’1 de setembre comptarà amb 9 jutges més dins la seva composició). Aquests jutges son
nomenats per al període 1 de setembre de 2019 fins 31 d’agost de 2025.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii) Es publiquen les avaluacions de les propostes de seu de l’Autoritat Laboral Europea. Brussel·les,
29 de maig de 2019.
El Consell ha publicat les avaluacions de les propostes de seu de l’Autoritat Laboral Europea, aquestes han
estat realitzades per la Comissió a petició dels Estats membres.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii) El Consell adopta conclusions sobre la radicalització a les presons. Brussel·les, 6 de juny de 2019.
El Consell ha adoptat unes conclusions sobre la prevenció i la lluita contra la radicalització dins els centres
penitenciaris, i sobre la manera d’actuar en relació amb els presos terroristes i extremistes violents una
vegada son posats en llibertat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iv) El Consell dona mandat a la Comissió per a negociar acords internacionals sobre les probes
electròniques en matèria penal. Brussel·les, 6 de juny de 2019.
El Consell ha adoptat dos mandats per els quals s’autoritza a la Comissió a negociar en nom de la UE un
acord amb els Estats Units per a facilitar l’accés a les proves electròniques a efectes de cooperació judicial
en matèria penal i a participar a les negociacions al Consell d’Europa sobre un segon protocol addicional
al Conveni sobre la Ciberdelinqüència.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
v) El Consell adopta conclusions sobre la conservació de dades en la lluita contra la delinqüència.
Brussel·les, 6 de juny de 2019.
El Consell ha adoptat conclusions sobres les vies d’avançament respecte a la conservació de dades
procedents de comunicacions electròniques a efectes de la lluita contra la delinqüència, perquè ha observat
que la conservació de dades és una eina essencial per a investigar amb eficàcia els delictes greus, però que
s’ha de guiar per la necessitat de protegir els drets i les llibertats fonamentals.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
vi) Bratislava elegida seu de l’Autoritat Laboral Europea. Luxemburg, 13 de juny de 2019.
Bratislava ha estat seleccionada com a seu de la futura Autoritat Laboral Europea amb 15 vots de 28. La
votació ha tingut lloc dins la reunió del Consell EPSCO d’acord amb el procediment de selecció acordat
pels estats membres el 14 de març de 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
vii) El Consell adopta el reglament fundacional de l’Autoritat Laboral Europea. Luxemburg, 13 de
juny de 2019.
El Consell ha adoptat el Reglament que estableix l’Autoritat Laboral Europea. L’objectiu d’aquest nou cos
es donar suport i coordinació entre els estats membres en les àrees de mobilitat laboral i seguretat social.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
viii) El Consell adopta una directiva sobre millors condicions de treball a la UE, més transparència i
predictibilitat al treball. Brussel·les, 13 de juny de 2019.
El Consell ha adoptat una directiva que farà les condicions de treball dins la UE més transparents i
previsibles. Aquesta nova legislació introdueix uns nous drets mínims, així com noves normes sobre la
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informació que s’ha de donar als treballadors sobre les seves condicions de treball. El seu objectiu principal
és donar resposta als reptes del mercat laboral que sorgeixen dels desenvolupaments demogràfics, la
digitalització i les noves formes de treball.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ix) El Consell adopta noves normes sobre una millor conciliació de la vida familiar i professional
dels progenitors i cuidadors de la UE. Brussel·les, 13 de juny de 2019.
El Consell ha adoptat una directiva sobre la conciliació de la vida familiar i professional de progenitors i
cuidadors, encaminada a fomentar la participació de les dones dins el mercat laboral i l’aprofitament de
les llicències familiars i les formules de treball flexible. També ofereix aquesta directiva la possibilitat de que
es concedeixi als treballadors un permís per a cuidar de familiars que necessiten recolzament.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
x) El Consell adopta noves conclusions sobre la bretxa salarial de gènere. Brussel·les, 13 de juny de
2019.
El Consell ha adoptat conclusions sobre polítiques clau i mesures dirigides a tancar la bretxa salarial de
gènere, aquestes conclusions reconeixen que la igualtat entre homes i dones és un principi fonamental de la
UE, reflectit en els tractats. Les mesures contemplades a les conclusions es dirigeixen a assegurar un reforç
efectiu del principi legal de un salari igual per a una mateixa feina o feina del mateix valor a nivell nacional;
a fomentar la igualtat a l’educació i el treball per tal d’adreçar-se a la segregació del mercat laboral; i
facilitar la reconciliació de treball, família i vida privada per a dones i homes.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
xi) El Consell adopta noves conclusions sobre les noves formes de treball. Brussel·les, 13 de juny de
2019.
El Consell ha adoptat conclusions sobre un món laboral canviant i l’aparició de noves formes de treball,
aquestes conclusions es centren en la salut i la seguretat al lloc de feina amb relació a la digitalització, la
robotització, l’ús de la intel·ligència artificial i el desenvolupament de l’economia de les plataformes
digitals. També reconeixen que aquestes noves formes de treball que estan apareixent contribuint a la
inclusió social, tot i plantejar reptes per a les modalitats de treball tradicionals, així com a l’hora de
garantir uns nivells adequats de protecció dels treballadors.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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xii) El Consell adopta noves normes per a millorar la coordinació amb funcionaris enllaç
d’immigració. Brussel·les, 14 de juny de 2019.
La UE reforçarà la cooperació i coordinació entre els funcionaris d’enllaç desplegats a tercers països per els
Estats membres o la UE per a fer front a les qüestions relacionades amb la immigració. El Consell ha
adoptat un Reglament per a millorar el funcionament de la xarxa europea de funcionaris d’enllaç
d’immigració.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
6) Educació, Joventut, Cultura i Esports
a) Comissió
i)

El Comissari Navracsis i l’Alt Representant fan un comunicat conjunt relatiu al Dia Mundial de
la Diversitat Cultural per al Diàleg i Desenvolupament. Brussel·les, 20 de maig de 2019.

Amb l’ocasió del Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament recorden que la
UE treballa per a promoure la diversitat cultural arreu del món, recalcant el bon treball realitzat l’any
anterior amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Recalquen també el rol essencial de la diversitat
cultural fomentant el diàleg i el respecte i contribuint al creixement i al desenvolupament sostenible.

11
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii) El programa Erasmus +: un moment decisiu a la vida de 5 milions d’estudiants europeus.
Brussel·les, 20 de maig de 2019.
Noves evidències, de dos nous estudis independents que ha llançat la Comissió, demostren que el
programa Erasmus+ fa que els estudiants tinguin més èxit a la seva vida personal i professional i també
ajuda a les universitats a ser més innovatives. El programa ajuda a preparar als joves estudiants per a l’era
digital i també a encaminar la seva vida laboral i a trobar feina més ràpidament.
Per a més informació feu clic al següent enllaç
iii) DiscoverEU: 20.000 joves europeus més tindran l’oportunitat d’explorar Europa. Brussel·les,
6 de juny de 2019.
Aquesta iniciativa de la Comissió Europea s’ha llançat per tercera vegada i més de 95.000 joves l’han
sol·licitat. Uns 20.000 joves europeus de 18 anys han estat seleccionats per a rebre un abonament de viatge
que els permetrà viatjar entre l’1 d’agost de 2019 i el 31 de gener de 2020 fins a 30 dies. Els seleccionats
també rebran consell sobre viatjar de manera sostenible i sobre el que significa ser un Ambaixador
DiscoverEU, i seran convidats a informar sobre les seves experiències mitjançant les xarxes socials o
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presentacions a les seves escoles o comunitats locals. La Comissió té intenció de llançar la quarta ronda
d’aquesta iniciativa abans de que acabi l’any.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b) Consell
i)

El Consell adopta conclusions sobre els joves i el futur del treball. Brussel·les, 22 de maig de 2019.

Aquestes conclusions destaquen la inseguretat, la falta de protecció social i la precarietat de les condicions
laborals com a principals problemes dels joves dins l’entorn laboral present i futur, i determinen una sèrie
de mesures destinades a solucionar-los: sistemes educatius, de formació i de seguretat social adaptables,
amb capacitat de resposta i de gran qualitat; el foment de l’aprenentatge permanent; garantir una transició
fluida del sistema educatiu al món laboral i d’una feina a una altra; i l’accés igualitari a feines de qualitat
per a tots els joves. També reconeixen que la UE ha de recolzar el desenvolupament i creixement personal
dels joves cap a la autonomia, reforçant la seva capacitat d’adaptació i dotant-los dels recursos necessaris
per a participar a la societat, contribuint així, a l’eradicació de la pobresa juvenil.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
7) Turisme
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a) Consell de la UE
i)

El Consell de ministres de competitivitat de la UE adopta noves conclusions en matèria
turística. Brussel·les, 28 de maig de 2019.

Els passats 27 i 28 de maig va tenir lloc a Brussel·les el Consell de ministres de competitivitat de la UE, on
es va aprovar el document de conclusions "The competitiveness of the tourism sector as a driver for
sustainable growth, jobs and social cohesion in the EU for the next decade". Es tracta d’un document
important ja que proporciona orientacions als Estats Membres i la Comissió per abordar els reptes del
sector turístic actual de la UE, com ara la innovació, digitalització o la sostenibilitat. El Consell convida als
Estats Membres a tenir en compte els desafiaments a l’hora d’establir estratègies turístiques nacionals,
regionals i locals, a més de promoure polítiques de turisme responsable. També s’anima a la Comissió a
analitzar en profunditat la realitat actual del turisme europeu, a més de perseguir la política més rellevant
sobre turisme amb una visió cap al 2013 per tal de mantenir la posició de la UE com a líder mundial en
aquest sector.
Cal destacar que en els documents anteriors a l’adopció d’aquestes conclusions s’esmentava la possibilitat
de crear una Estratègia de Turisme per a la propera dècada; tot i així determinats països la van rebutjar.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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8) Salut
a) Comissió Europea
i)

Semestre Europeu: les reformes sanitàries han de prosseguir. Brussel·les, 7 de juny de 2019.

La directora general de Salut i Seguretat Alimentària, Anne Bucher, analitza les implicacions per al sector
sanitari de l’anomenat “paquet de primavera”, adoptat per la Comissió dia 5 de juny de 2019. Cada
primavera, la Comissió presenta recomanacions específiques per a cada país com a part del cicle del
Semestre Europeu, que dona suport a la coordinació de les polítiques econòmiques, pressupostàries i
socials entre els Estats Membres de la UE. El paquet de primavera de 2019 inclou una sèrie de
recomanacions per a fomentar les reformes sanitàries en els següents 12-18 mesos.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii) Declaració del Comissari de Salut i Seguritat Alimentària sobre el Dia Mundial sense Tabac.
Brussel·les, 20 de maig de 2019.
El passat 31 de maig es va celebrar el Dia Mundial sense Tabac, sensibilitzant a la població sobre els efectes
nocius i mortals del tabaquisme: a nivell mundial, les dades son alarmants: cada any es produeixen més de
7 milions de morts associades al tabac. Aquesta és una de les principals raons per les quals la UE i els seus
Estats Membres són partidaris actius d’un tractat mundial en l’àmbit de la salut: el Conveni Marc per al
Control del Tabac de la Organització Mundial de la Salut.
El consum de tabac constitueix, per si mateix, el major risc evitable per a la salut i la causa més important
de mort prematura a la UE. Per això, la Unió Europea tracta de protegir als seus ciutadans. El 20 de maig
es va posar en marxa una de les mesures clau més destacades en la lluita de la UE contra el comerç il·lícit de
productes de tabac: els sistemes europeus de traçabilitat i de mesures de seguretat dels productes del
tabac. Això significa que els consumidors veuran aviat noves marques de traçabilitat dels envasos,
juntament amb les mesures de seguretat requerides. Això permetrà a les autoritats nacionals realitzar un
seguiment dels moviments dels envasos de productes de tabac al llarg de tota la cadena de subministra
legal a la UE. A més, les mesures de seguretat permetran a les autoritats públiques i als ciutadans
determinar si un producte del tabac que es troba al mercat és autèntic o il·lícit.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b) Consell de la UE
i)

Consell d’Ocupació, Política Social, Salut i Consum (EPSCO). Adopció de conclusions en
matèria de la lluita contra la resistència antimicrobiana (AMR). Brussel·les,11 de juny de 2019.
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Els dies 13 i 14 de juny tindrà lloc a Luxemburg el Consell d’Ocupació, Política Social, Salut i Consum
(EPSCO), on es discutirà, en l’àmbit de la salut, l’adopció per part dels ministres dels Estats Membres
d’unes conclusions sobre les properes passes a seguir en la lluita contra la resistència antimicrobiana
(AMR). Les conclusions es basen en el resultat d’una conferència organitzada per la Presidència romanesa
a Bucarest en el marc del Pla d’acció europeu per a la salut de 2017 contra la resistència antimicrobiana.
L’AMR és una prioritat important per a la UE, considerada una amenaça greu per a la salut pública que té
un impacte significatiu a l’estat de salut dels ciutadans europeus. Els principals aspectes a debatre a les
conclusions són els següents:





Fomentar la cooperació entre els Estats Membres per donar suport a les accions dirigides a la lluita
contra la AMR.
Implementació i ampliació de les agendes de recerca amb l’objectiu de desenvolupar noves
vacunes, alternatives als antimicrobians i la millora dels diagnòstics i els antibiòtics antics.
Establir objectius nacionals, entre els quals es troba la reducció de l’ús general d’antimicrobians.
Fomentar la investigació i desenvolupament de nous antimicrobians i alternatives als antibiòtics.

Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC)

14
i)

La insuficient cobertura de la vacunació a la UE/EEE dóna ales a la propagació del xarampió.
Brussel·les, 28 de maig de 2019.

Una important epidèmia de xarampió ha afectat els Estats Membres de la UE i l’Espai Econòmic Europeu
en els passats tres anys comparat amb el termini 2012-2015, amb 44 074 casos reportats per 30 Estats
entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de març de 2019.
Un informe de l’ECDC estableix que hi ha un alt risc de que es continuï expandint l’epidèmia de xarampió a
la UE en el futur pròxim, sempre i quan l’ús de vacunes contra aquesta malaltia continuï disminuint. En el
seu informe, l’ECDC s’ha centrat en tres dels principals factors que impulsen aquest risc. En primer lloc, el
gran nombre de persones susceptibles al xarampió a causa de la baixa cobertura històrica i actual de
vacunació. En segon lloc, l’elevada càrrega de xarampió entre nadons i adults. Per acabar, les importacions
continuades que poden empitjorar els brots existents o iniciar-ne de nous en comunitats on el xarampió no
existeix actualment.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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9) Financiació
a) Comissió Europea
i)

Segueix la reducció de préstecs dubtosos. Brussel·les, 12 de juny de 2019.

Amb la publicació del quart informe de situació sobre préstecs dubtosos, la Comissió ha confirmat que el
seu nombre s’ha reduït en a més de la meitat des del 2014, apropant-se així als nivells previs a la crisi.
Durant l’últim trimestre del 2018 es va reduir dràsticament un 3,3%. Amb la intervenció portada a terme
durant aquests últims anys, s’estima que la UE s’haurà estalviat al voltant de 112.000 milions d’euros.
Aquest estudi facilitarà la presa de futures decisions de caràcter econòmic i la creació d’un Sistema
Europeu de Garantia de Depòsits (SEGD).
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii) La Comissió Europea estudia els avenços de la Unió Econòmica i Monetària Europea per mirar
al futur. Brussel·les, 12 de juny de 2019.
La Comissió Europea ha estudiat el progrés que s’ha fet en l’aprofundiment de la política econòmica i
monetària que es va proposar ara fa quatre anys en el Llibre Blanc sobre el Futur d’Europa. L’anàlisi ha
conclòs que hi ha hagut nombrosos avenços pel que fa al reforç de la moneda única i en el reforç de la
Unió Econòmica i Monetària.
Abans de la Cimera de l’Euro del proper 21 de juny, la Comissió ha instat els líders europeus a acordar les
principals característiques de l’Instrument Pressupostari de Convergència i Competitivitat, acabar de polir
les modificacions del Tractat Constitutiu del Mecanisme Europeu d’Estabilitat per una ràpida ratificació
dels Estats membres, portar a terme negociacions polítiques sobre el Sistema Europeu de Garantia de
Depòsits per tal de reprendre la compleció de la Unió Bancària i finalment l’acceleració dels avenços de la
UMC o Unió de Mercats de Capitals.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii) La Comissió envia Espanya al Tribunal degut un conflicte de sancions. Brussel·les, 6 de juny de
2019.
La Comissió ha decidit portar Espanya al Tribunal degut a la imposició de sancions que el país ha portat a
terme sobre els individus que no van notificar la seva possessió d’actius a l’estranger a temps. El fet de que
Espanya sancioni els seus habitants per incorreccions o pel compliment tardà de les seves contribucions
contradiu la filosofia econòmica lliberal de la UE, especialment quan aquestes sancions són d’allò més
desproporcionades. La manera d’operar que adopta Espanya pot resultar restrictiva per algunes empreses i
en conseqüència provocar la seva migració, fet que atempta contra l’economia de la UE.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iv) Les empreses de Portugal reben una ajuda de 200 milions d’euros gràcies al Pla Juncker.
Brussel·les, 29 de maig de 2019.
La Fundació d’Inversió Europea (EIF) i la Caixa Geral de Depósitos (CGD) podrà distribuir 200 milions
d’euros a 5.600 empreses de Portugal. S’estima que aquesta ajuda beneficiarà les PIMES i contribuirà a la
creació de llocs de treball i al creixement de Portugal en general.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
v) El Banc Europeu d’Inversió facilita un crèdit d’11 milions d’euros a l’empresa Intrinsic ID.
Brussel·les, 17 de maig de 2019.
El Banc Europeu d’Innovació (EIB) deixa 11 milions d’euros a Intrinsic ID per tal de que inverteixin en la
tecnologia de seguretat de l’Internet de les Coses (IoT). A més, aquesta quantitat de diners podria facilitar
no només el progrés d’aquesta empresa, sinó que també contribuiria al desenvolupament de la identitat
única per microprocessadors i altres dispositius semiconductors entre els productes IoT. Aquesta ajuda la
suporta l’EFSI, el pilar principal del Pla Juncker.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
10) Cooperació amb països en desenvolupament
a) Comissió Europea
i)

Assemblea Digital 2019: El grup operatiu UE-Àfrica. Bucarest, 13 de juny de 2019.

El passats 13 i 14 de juny es va celebrar la vuitena Assemblea Digital a Bucarest. L’esdeveniment el va
organitzar la Comissió junt amb la Presidència Romanesa del Consell de la UE amb l’objectiu d’assegurar
la competitivitat de la UE a escala global. L’assemblea plantejava tres iniciatives principals: crear una
infraestructura de comunicació quàntica per assegurar la competitivitat dins el Mercat Digital Europeu i
disposar d’un major nivell de ciberseguretat, l’adopció d’un informe definitiu sobre la convergència entre la
UE i Àfrica amb el Digital Economy Task Force o DETF (Grup Operatiu de l’Economia Digital) i finalment
una nova inversió per impulsar start-ups a Europa central, de l’est i del sud-est.
El DEFT és un dels grups operatius establerts dins l’Aliança Àfrica-Europa per Inversions i Treballs
Sostenibles, impulsada per Juncker el 2018. L’equip planteja una sèrie de propostes com l’acceleració
universal de l’accés a una banda ampla a l’abast de tothom. Aquesta fita requereix el desenvolupament
dels instruments financers pertinents, els models de negoci i les sinèrgies a través d’associacions. Altres
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objectius del DEFT són garantir les destreses essencials per a que els ciutadans puguin prosperar dins el
mercat digital i la millora del context de negocis i la facilitació de l’accés a suport financer i empresarial. Per
tal d’acomplir els Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats per Nacions Unides, el DEFT també
proposa accelerar l’adopció de servicis en línea i el desenvolupament de l’economia digital.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii) La Unió Europea destina 6 milions d’euros a Colòmbia. Brussel·les, 6 de juny de 2019.
La situació de Colòmbia ha animat a la UE a destinar-hi 6 milions d’euros per aquelles persones en
situacions més precàries ja sigui pels desastres naturals o per les víctimes dels conflictes interns del país.
L’ajuda tindrà com a preferència aquells més vulnerables com les dones, els infants i les poblacions
indígenes i afro-colombianes. Aquests diners també permetran la millor preparació de Colòmbia davant
propers desastres naturals. Amb aquesta quantitat, la UE ja ha aportat més de 240 milions d’euros al país
des de 1994.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii) Un informe prova que les relacions entre Armènia i la Unió Europea beneficien l’economia del
país. Brussel·les, 21 de maig de 2019.
D’acord amb un informe de la Comissió, els vincles entre Armènia i la UE des de juny de 2018 fins maig de
2019 han beneficiat Armènia. El passat setembre la UE i Armènia van fundar un Diàleg de Polítiques
Estratègiques entre ambdós països per tal de que la UE hi porti a terme reformes quan sigui pertinent.
Durant l’últim any el mercat ha augmentat un 15%, assolint un valor de mil cent milions d’euros. També
va entrar en vigor un procés de reforma educativa el passat març. Gràcies al programa Erasmus+, les
universitats han pogut millorar la seva estructuració i actualitzar els seus programes educatius.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

Eleccions al parlament
Els dies 23 a 26 de maig es celebraren a la Unió Europea les eleccions al Parlament Europeu. La composició
del Parlament Europeu fonamentada en resultats nacionals provisionals o definitius publicats després
d'haver conclòs les votacions en tots els Estats membres, en funció de l'estructura del Parlament sortint
són:
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Grups polítics del Parlament Europeu
PPE - Grup del Partit Popular Europeu (Demòcrata -Cristians)
S&D - Grup de l’Aliança Progressista dels Socialistes i Demòcrates en el Parlament Europeu
RE - Renew Europe
Verdes/ALE - Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea
ID - Identity and Democracy
CRE - Grup dels Conservadors i Reformistes Europeus
EFDD - Grup Europa de la Llibertat i de la Democràcia Directa
GUE/NGL - Grup Confederal de l’Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica
NI - No inscrits
Altres - Nous diputats electes que no formen part d’un grup polític del Parlament sortint

Nombre d’escons

% d’escons

179
153
106
75
73
61
43
38
9
14

23,83%
20,37%
14,11%
9,99%
9,72%
8,12%
5,73%
5,06%
1,20%
1,86%

Considerant els resultats de les darreres eleccions, cal destacar l’augment considerable de l’extrema dreta
així com el resultat del Partit del Brexit que obté una notable representació dins la cambra. Els grans
guanyadors han sigut sense marge de dubte els demòcrates i liberals agrupats baix la nova denominació
Renew Europe, successor de l’Aliança de Liberals i Demòcrates (ALDE), que tot i mantenir la tercera posició
a la cambra augmenta la seva presència amb la incorporació de trenta-set nous diputats i es consolida com
a l’únic partit membre de la triada electora de la comissió Juncker que millora els seus resultats respecte als
comicis anteriors.
Així doncs, el Partit Popular Europeu (Democratacristià) i el Grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i
Demòcrates en el Parlament Europeu perden, respectivament, trenta-set i trenta-dos escons, fet que suposa
que els dos partits més votats siguin a l’hora els qui protagonitzen el dos descensos més pronunciats en
termes de representació parlamentaria. Queda dibuixat, en aquest sentit, un parlament fortament
atomitzat on s’albira una major necessitat d’esforços en la
consecució d’acords polítics.
El mapa europeu dels resultats per països evidencia, al mateix temps,
una deriva cap a la dreta. Espanya, Portugal i Suècia són els únics
països on els resultats afavoreixen als partits de tarannà socialista. A
banda dels bons resultats del Partit del Brexit cal destacar que l’euro
escepticisme ha arrelat amb força a França i Itàlia. L’estabilitat del
parlament, en aquest sentit, continua circumscrita a la capacitat de
reacció que tinguin els partits tradicionals envers a les consignes
euroescèptiques i populistes novament ressorgides a tota Europa.
L'entrada en vigor del Tractat de Lisboa provocà grans canvis en el
funcionament institucional europeu atorgant un major protagonisme
al Parlament i alterant el seu funcionament. Entre les noves
competències adquirides destaca el nomenament del president de la Comissió Europea. Tot indica que de
la mateixa manera que pactaren l’última legislatura, aquesta nova comissió serà el resultat d’un gran pacte
entre partits majoritaris que arribarà amb la intenció de frenar el creixent de l’euroescepticisme.
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