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Cancell d’entrada

Després de que la Cimera informal de Caps d’Estat i de Govern celebrada a Sibiu (Romania)
acabés sense molts d’avanços, encarem el final de Presidència romanesa de Consell de la
Unió Europea durant aquest primer semestre de 2019. En aquest context, el següent
document recull l’actualitat de les principals institucions (Comissió Europea, Parlament
Europeu i Consell de la Unió Europea) així com de certes xarxes europees d’interès per a les
Illes Balears (com ara la CRPM) i les consultes públiques de la Comissió Europea que
romanen obertes.
Amb aquest document que teniu entre mans, el que es pretén és que els diferents
departaments que conformen el Govern de les Illes Balears puguin accedir, mensualment, a la
informació d’actualitat europea d’una manera concisa i directa. D’aquesta manera, es facilita
la localització de dossiers europeus que podrien ser d’interès (i, per tant, d’un seguiment més
detallat per part del CBE - Brussel·les), s’identifiquen convocatòries de programes de
finançament europeu, i s’anima a la participació a les consultes públiques de la Comissió
Europea que romanen obertes - una de les formes més importants que té un govern regional
per incidir en el procés legislatiu europeu.
Finalment, ressaltar que s’han anant incorporant les modificacions que ens heu fet a mans, i
que poc a poc el document intenta adaptar-se a les vostres necessitats. Volem que aquest
informe esdevingui un instrument viu i dinàmic, útil per al vostre treball diari en relació amb
la UE, i és per això que us convidam a fer-lo vostre. Us encoratjam a demanar més informació
o aclariment de qualsevol dels punts que es plantegen i a que exposeu les vostres necessitats
concretes per tal d’ajudar-vos a participar en el procés legislatiu europeu.

Salutacions cordials,

Antoni Vicens-i-Vicens
Responsable de l’Oficina del Centre Balears Europa davant la UE
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1. Afers Socials i Justícia
a. Comissió Europea
i. 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.
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.
ii. Es celebra la Setmana Europea de la Joventut 2019 amb el lema “La
democràcia i jo”. Brussel·les, 29 d’abril de 2019.
La Setmana Europea Joventut té lloca cada dos anys i aquest any es celebra entre el 29 d’abril
i el 5 de maig, aquest any amb la proximitat de les eleccions al Parlament Europeu es centra
en com poden els joves actuar dins les seves comunitats i influir dins la presa de decisions.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii. La Comissió inicia un debat sobre com fer més eficient la presa de
decisions en matèria de política social a la UE. Estrasburg, 16 d’abril de
2019.
Durant el seu discurs sobre l’estat d’Unió de l’any 2018, el president Juncker va anunciar que
es faria un a revisió exhaustiva de totes les “clàusules passarel·la” previstes als Tractats de la UE.
I Aquesta comunicació sobre les “clàusules passarel·la” en matèria de política social és la quarta
de les revisions portades a terme des de 2018. El debat s’obrirà entorn a un major recurs a la
votació per majoria qualificada en matèria de política social.

Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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b. Consell de la UE
i. Quatre ciutats de la UE es proposen com a seu de l’Autoritat Laboral
Europea. Brussel·les, 6 de maig de 2019
Les quatre candidatures són: Nicosia (Xipre), Sofia (Bulgaria), Riga (Letònia) i Bratislava
(Eslovàquia). Les propostes es publicaran el 13 de maig a la pàgina del Consell i s’avaluaran
abans del 3 de juny.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii. Drets humans i democràcia al món: la UE adopta l’informe anual de
2018. Brussel·les, 13 de maig de 2019
El Consell ha adoptat l’informe anual de la UE sobre els drets humans i la democràcia al món
de 2018, que manifesta que la UE ha seguit liderant la promoció i protecció dels drets
humans dins un panorama geopolític en ràpida transformació. La UE ha realitzat activitats a
tot el món conformes amb els objectius fixats dins el Pla d’Acció de la UE per als Drets
Humans i la Democràcia (2015–2019).
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
c. Parlament Europeu
i. Noves formes d’ocupació: el Parlament Europeu recolza la protecció
dels drets dels treballadors. Brussel·les, 16 d’abril de 2019.
Els eurodiputats han recolzat una directiva que garanteix els drets mínims dels treballadors a
demanda i de les plataformes en línea, com Uber i Deliveroo. Els autònoms no estaran
coberts per aquesta normativa.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii. El proper Parlament serà qui decideixi sobre els beneficis socials dels
treballadors mòbils de la UE. Brussel·les, 18 d’abril de 2019.
El Parlament ha decidit no tancar la seva primera lectura sobre la legislació per a la mobilitat
dels treballadors Europeus.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

d. Consultes Públiques
i. Igualtat Pública a la UE
5
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La consulta pretén recopilar informació sobre les opinions de tots els grups interessats sobre
la situació actual de la igualtat de gènere a la UE, i les prioritats per als propers 5 anys, ja que
aquest any s’acaba el Marc Estratègic de la Comissió per a la igualtat de gènere.
Període de Consulta: 8 de març de 2019 a 31 de maig de 2019
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
2. Educació, Joventut, Cultura i Esport
a. Comissió Europea
i. Pressupostos de la UE: 100 milions d’euros més per als programes de
recerca i mobilitat d’estudiants al 2019. Brussel·les, 15 de maig de 2019.
Després de l’acord sobre el pressupost de la UE per al 2019 entre el Parlament i el Consell, la
Comissió proposa afegir 100 milions d’euros més als programes Horitzó 2020 i Erasmus+.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
3. Salut
a. Comissió Europea

i. Productes farmacèutics: la Comissió llança una nova versió del
Registre de la Unió. Brussel·les, 3 de maig de 2019.
La Comissió Europea llança una nova versió del seu registre sindical de medicaments.
Disponible des de 1995, el registre del sindicat recull tots els medicaments per a ús humà i
veterinari (més de 1.300 medicaments) autoritzats per la Comissió a través del procediment
centralitzat. Inclou també la designació de medicaments orfes, autoritzacions denegades i
revisions relacionades amb medicaments autoritzats a nivell nacional. Aquesta actualització
proporciona una àmplia gamma de funcions addicionals, incloses les funcionalitats de
filtratge i exportació, i té com a objectiu oferir una experiència millorada per a tots els usuaris
mitjançant una navegació simplificada i una major compatibilitat amb els dispositius mòbils.
Per a més información feu clic al següent enllaç.

ii. El Programa de Salut de la UE dona suport a l’informe de l’OCDE i les
notes de la UE i Estats de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) sobre la
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“Millora de la previsió de despesa farmacéutica.” Brusel·les, 6 de maig
de 2019.

Amb el suport del Programa de salut, l'OCDE ha publicat l'informe “Millora de la previsió de
la despesa farmacèutica” i de les 23 notes de país de la UE / EEE. L’informe explora els
diferents enfocaments per fer un seguiment de l’ús i la despesa farmacèutica i anticipar els
canvis en la dinàmica del mercat farmacèutic. Examina com els països de la UE / EEE els
utilitzen per informar sobre la configuració dels pressupostos i els límits de les despeses i com
a aportacions a la modelització de les despeses futures. L’informe també mostra els reptes
que els sistemes sanitaris preveuen amb més precisió la despesa farmacèutica, ressalta les
millors pràctiques entre els països de l’OCDE i proposa recomanacions a aquells països que
actualment realitzen o planegen introduir millors projeccions de despesa farmacèutica per
informar sobre la futura formulació de polítiques. Aquest és el segon lliurament del projecte
UE / OCDE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii. Informe sobre l’”Actitud dels europeus respecte a les vacunes.”
Brussel·les, abril de 2019.
Enquesta sol·licitada per la Comissió Europea, Direcció General de Salut i Seguretat
Alimentària i coordinada per la Direcció General de Comunicació
Per a descarregar l’informe feu clic al següent enllaç.
iv. Premi EU Health 2019
L’objectiu és premiar iniciatives de ciutats, ONG’s i escoles que contribueixin a millorar el
nivell de sanitat pública a través de la prevenció i reducció de l’obesitat en nins i joves.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b. Consell de la Unió Europea
i. La UE adopta mesures en favor dels fabricants de medicaments
genèrics. Brussel·les, 14 de maig de 2019.
La UE adopta mesures per a impulsar la competitivitat dels fabricants de medicaments
genèrics i biosimilars de la UE. El Consell ha adoptat un Reglament que estableix una
excepció a la protecció concedida a un medicament original per un certificat complementari
de protecció en els supòsits d’exportació i emmagatzematge.
7
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii. Subministrament i lliurament de productes farmacèutics i
equipament mèdic a la Secretaria General del Consell de la Unió
Europea i la guarderia del Consell de la Unió Europea.
El Secretariat General del Consell de la UE compta amb dispensadors equipats per a les
intervencions i tractaments d’urgència. L’objecte del contracte és el suministre de productes
de consum destinats a tractaments i exàmens mèdics. El termini per a presentar la licitació
conclou el 17 de maig.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
c. Agència Europea del Medicament (EMA)
i. Informe Anual de 2018 de l’Agència Europea del Medicament.
Amsterdam, 3 de maig de 2019.
L'informe ofereix una visió general de les activitats de l'Agència per a protegir i promoure la
salut de les persones a la UE, els èxits més significatius de l'EMA durant el 2018 i l’impacte
del Brexit en el treball de l’EMA a llarg termini.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
4. Turisme
a. Consell de la UE
El proper dia 27 de maig es debatrà al Consell la proposta de conclusions sobre el turisme
com a conductor per al creixement, el treball i la cohesió social a la UE per a la dècada 2030.
L’objectiu final d’aquestes conclusions es proposar a la Comissió l’elaboració d’una
Estratègia de Turisme per tal de mantenir Europa com a primera destinació turística a nivell
mundial, així com per donar l’importància que es mereix el turisme com a sector clau de
l’economia europea, tenint sempre en compte la sostenibilitat, la innovació i digitalització.
5. Medi Ambient
a. Comissió Europea
i. La gran majoria de la població Europea veu amb preocupació la
pèrdua de Biodiversitat i recolza l’actuació de la Unió Europea en
defensa de la naturalesa. Brussel·les, 6 de maig de 2019.
8
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Segons una recent enquesta, la població europea cada vegada està més preocupada per la
situació del medi ambient. Segons el 96% dels més de 27 000 ciutadans entrevistats, un
percentatge que expressa un consens aclaparador, protegir la natura és la nostra
responsabilitat, i aquesta tasca revesteix també una importància crucial per fer front al canvi
climàtic.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii. La Comissió Europea valora positivament l’adopció per part del
Parlament Europeu de la normativa relativa als estàndards d’emissió
de CO2 per a nous vehicles pesats. Brussel·les , 18 d’abril de 2019.
El Parlament Europeu va aprovar el passat 18 d’abril de 2019 la nova normativa relativa a
l’emissió de CO2 per a vehicles pesants. La normativa estableix objectius de reducció marcats
pels anys 2025 i 2030.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii. S’aproven nous límits d’emissió de CO2 per a cotxes i furgonetes.
Brussel·les, 15 d’abril de 2019.
El Consell de Ministres ha aprovat les normes relatives a les emissions de CO2 per a vehicles
nous i furgonetes a la UE per al període posterior al 2020. El 2030, les emissions de cotxes
nous hauran de ser un 37,5% menors i les emissions de furgonetes noves un 31% més baixes
que en 2021.
Per a més informació feu clic al següent enllaç. (Comissió) enllaç. (Consell de la UE)
iv. El Banc Europeu d’Inversions proporciona a AENA 86 milions
d’euros per tal de millorar l’eficiència energètica dels seus aeroports.
Brussel·les, 16 d’abril de 2019.
El Banc Europeu d'Inversions (BEI) i Aena col·laboraran per millorar l’impacta ambiental dels
aeroports espanyols. En el marc del contracte de finançament signat per la vicepresidenta de
la Unió Europea, Emma Navarro i la directora executiva d'Aena, Maurici Lucena, a Madrid, el
BEI concedirà un préstec de 86 milions d'euros a la companyia.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
v. El 2018, les emissions de CO2 per ús d’energia a la UE van disminuir
en comparació amb el 2017. Brussel·les, 8 de maig de 2019.
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Eurostat estima que, el 2018, les emissions de diòxid de carboni (CO2) de la combustió de
combustibles fòssils van disminuir significativament un 2,5% a la Unió Europea (UE), en
comparació amb l'any anterior. Les emissions de CO2 són un factor important en
l’escalfament global i representen al voltant del 80% de totes les emissions de gasos d’efecte
hivernacle de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
6. Agricultura
a. Comissió Europea
i. Noves regles per simplificar i homogeneïtzar les pràctiques de
fabricació de vins de la UE. Brussel·les, 24 d’abril de 2019.
S'han adoptat noves regles per simplificar i aclarir les pràctiques de producció de vins a la
UE, un últim pas per alinear la legislació vitivinícola amb el Tractat de Lisboa per la Comissió
Europea.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii. Un bilió d’euros per a la següent generació de grangers. Brussel·les,
10 de maig de 2019.
La Comissió Europea i el Banc Europeu d'Inversions (BEI) han llançat un paquet de préstecs
de 1.000 milions d'euros per a l'agricultura i la bioeconomia amb objectius específics per
donar suport als agricultors més joves.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b. Consell de la UE
i. Revisió de l’estratègia forestal: Conclusions del Consell. Brussel·les,
15 d’abril de 2019
El Consell celebra els avenços aconseguits en l'aplicació de l'estratègia forestal de la UE, que
ha contribuït al foment del desenvolupament sostenible mitjançant l'ordenació forestal
sostenible i ha millorat la cooperació entre els estats membres, la Comissió i altres parts
interessades pertinents a les polítiques forestals de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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c. Consultes Públiques
i. Avaluació de les mesures de la PAC relatives al sector vinícola.
La consulta pretén avaluar l’eficàcia, l’eficiència, la coherència, la rellevància i el valor afegit
de la UE en relació a les mesures aplicables en el sector vitivinícola, centrant-se en els
ingressos agrícoles, en el saldo del mercat, en la comercialització i en les normes de
comercialització, qualitat i competitivitat. Les mesures dels quals s’està investigant són les
mesures establertes en el Reglament de pagaments directes, el Reglament OCM, el Reglament
horitzontal i el Reglament de desenvolupament rural.
Període de Consulta: 7 de març de 2019 a 30 de maig de 2019
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
7. Pesca i Afers Marítims
a. Consultes públiques.
i. Avaluació de la EMODnet.
La consulta pretén avaluar el funcionament de la EMODnet. La Xarxa Europea d’Observació
i Dades (EMODnet) està formada per més de 150 organitzacions que reuneixen dades,
productes i metadades marítimes perquè aquests recursos fragmentats estiguin més
disponibles per a usuaris públics i privats que es basin en dades marítimes segures,
estandarditzades i harmonitzades de qualitat que siguin interoperables i lliure de restriccions
d’ús. EMODnet es troba actualment en la seva tercera fase de desenvolupament amb
l'objectiu de desplegar-se completament el 2020.
Període de Consulta: 6 de març de 2019 a 29 de maig de 2019
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
8. Transports
a. Comissió Europea
i. Informació sobre la gestió sostenible i competitiva de les
infraestructures ferroviàries. Brussel·les, 14 de maig de 2019
PRIME, la Xarxa Europea de Gestors d'Infraestructures Ferroviàries, ha publicat el seu segon
informe de benchmarking intern basat en dades de 2012-2017 de 15 organitzacions. Inclou
49 indicadors de rendiment (KPI) seleccionats en diferents dimensions de rendiment, com ara
puntualitat, costos, resiliència, desenvolupament sostenible i seguretat.
11
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b. Consultes públiques
i. Avaluació de la TEN-T.
L’objectiu de l’avaluació és avaluar els progressos realitzats des de l’aplicació de les directrius.
Les àrees clau inclouen: combustibles nets alternatius, combinar diferents mitjans de
transport (multimodalitat), digitalització.
Període de Consulta Pública: 24 d’abril de 2019 a 17 de juliol
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
9. Economia
a. Comissió Europea
12
i. Pla d'inversions per a Europa: el Fons Europeu d'Inversions ha
garantit 2.000 milions de préstecs d'innovació concedits per
Bpifrance Paris, 13 de maig del 2019.
Nicolas Dufourcq, director general de Bpifrance i Pier-Luigi Gilibert, director general del Fons
Europeu d'Inversions (FEI), van signar un acord de garantia financera entre les dues
institucions, el quart des del 2015. L’EIF, del grup BEI, garantirà el 50% dels nous préstecs
concedits per Bpifrance a empreses innovadores. La garantia del FEI en el marc del Programa
europeu Innovfin SME serà de 300 milions d’euros per un import total del préstec de fins a
600 milions d’euros.
 200 milions d'euros: destinats a préstecs pel finançament de la innovació de les
pimes. Aquests ajuden a les pimes i ETI a finalitzar un projecte d’I+D, finançant les
despeses relacionades amb el llançament industrial i comercial de les innovacions
desenvolupades.
 100 milions d’euros: destinats al finançament d’inici de la posada en marxa. Aquests
préstecs tenen com a objectiu donar suport a la creació o realització de fundraisings
per donar suport al seu desenvolupament i creixement.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii. Pla d'inversions per a Europa: el BEI presta fins a 110 milions d'euros
a Dräger per al desenvolupament de tecnologies mèdiques.
Luxemburg, 10 de maig del 2019
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El Banc Europeu d'Inversions (BEI) prestarà fins a 110 milions d'euros a Dräger, líder
mundial en els camps de la tecnologia mèdica i de seguretat. Dräger utilitzarà el nou
finançament per finançar projectes d'I+D en tecnologia mèdica dirigits a sistemes de
salvament, com ara dispositius d'anestèsia i ventiladors, ja que aquests vetllen per la
seguretat i la salut dels ciutadans. La seva prioritat ara és la recerca de com aconseguir
connectar dispositius mèdics a un sistema per tal de millorar les decisions clíniques i així
donar lloc a una teràpia assistida i a l’automatització hospitalària.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii. El BEI i Banca March faciliten 340 milions d'euros per finançar a
pimes i Midcaps a Espanya Madrid, 10 de maig del 2019
El Banc Europeu d'Inversions (BEI) i Banca March han col·laborat en la facilitació del
finançament per a les pimes i Midcaps espanyoles. Els acords permetran a l'entitat espanyola
proporcionar fins a 340 milions d'euros de finançament per donar suport a les inversions de
la petita i mitjana empresa. El BEI ha concedit a Banca March 70 milions d'euros perquè
Banca March pugui generar una nova cartera de préstecs de fins a 140 milions d'euros.
L'acord ha estat possible gràcies al suport del Pla d'Inversions per a Europa, conegut com el
«Pla Juncker».
Banca March disposa així de més recursos per fomentar les inversions de les Midcaps,
especialment les centrades en innovació i en projectes que fomentin l'acció pel clima. A més,
el banc de la UE ha atorgat a Banca March finançament per import de 100 milions d'euros,
que complementa així els altres 100 milions d'euros destinats a ampliar capacitats de
finançament per a les pimes. D'aquesta manera, els dos acords permetran que pimes i
Midcaps disposin de 340 milions d'euros.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iv. Mercat únic digital: la Comissió valora positivament la votació del
Parlament Europeu sobre noves normes per millorar la justícia i la
transparència de les plataformes en línia. Estrasburg, 17 d'abril de
2019
El Parlament Europeu va aprovar el nou Reglament sobre les pràctiques comercials de
plataformes en línea. El Reglament es va dissenyar tenint en compte els milions de petites i
mitjanes empreses, de manera que ja no s'enfrontaran a suspensions de comptes
inexplicables, classificacions opaques en els resultats de la cerca, resolucions de controvèrsies
inabordables i moltes altres pràctiques injustes. També beneficiarà enormement els
consumidors incentivant a les empreses a activar-se en les plataformes en línia i, al seu torn, a
una major selecció de béns i serveis, de millor qualitat i a preus més baixos.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.
v. Les trucades més barates a altres països de la UE a partir del 15 de
maig. Brussel·les, 13 de maig del 2019
El 15 de maig es va aplicar un nou preu màxim per a totes les trucades internacionals i SMS
de la UE. A partir d’ara les trucades internacionals dins la UE tindran import màxim de 19
cèntims per minut (+ IVA) i 6 cèntims per missatge SMS (+ IVA).
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
Notícia
10. Cooperació i assumptes Internacionals
a. Comissió Europea
i. El President Juncker i Tusk a la 26a cimera de la UE amb Japó.
Brussel·les, 25 d’abril del 2019
El president Juncker i el president Tusk van representar a la Unió Europea, conjuntament amb
l’alt representant / vicepresident Mogherini, el vicepresident Katainen i el comissari
Malmström, es van reunir amb el representant del Japó el primer ministre Shinzō Abe. Els
resultats concrets de la cimera inclouen:
 Un compromís conjunt per enfortir la cooperació en qüestions globals i l'ordre
internacional com la creació d’un sistema comercial global amb l'Organització
Mundial del Comerç en el seu nucli.
 Col·laborar en iniciatives internacionals sobre protecció de dades.
 Un nou partenariat UE-Japó sobre connectivitat sostenible i infraestructura de
qualitat.
 Debats sobre com tractar qüestions de política exterior i regional i reforçar la
col·laboració de seguretat UE-Japó.
Aquesta unió comprèn la zona comercial més gran del món, amb un mercat de 635 milions
de persones. La immensa majoria dels 1.000 milions d'euros de drets pagats anualment per
empreses de la UE que exporten al Japó han estat eliminades i, un cop implementades
completament, també es retiraran els drets de duana del 99% de les mercaderies importades
del Japó a la UE. Això augmentarà el comerç entre la UE i el Japó fins a 36.000 milions
d’euros.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii. Una renovada associació amb Àsia central. Brussel·les, 15 de maig del
2019
La comunicació conjunta proposa centrar el compromís futur de la UE en dos aspectes:
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La col·laboració per a la resiliència enfortint la capacitat dels estats d’Àsia Central per
superar els xocs interns i externs i millorar la seva capacitat d’adoptar la reforma.
Associació per a la prosperitat mitjançant el suport a la modernització econòmica, la
promoció de la connectivitat sostenible i la inversió en joves.

A més, la UE està decidida a invertir en la cooperació regional a Àsia central, ajudant els
països de la regió a promoure el diàleg i la cooperació al seu propi ritme. Atès a l’interès
crític que tenen els països d’Àsia Central en el futur del país, la UE també pretén reforçar la
cooperació amb els socis d’Àsia Central per promoure la pau a l’Afganistan. Per tant, la
integració d’Afganistan, segons correspongui, a les reunions de diàleg i programes regionals
pertinents entre la Unió Europea i Europa Central i el suport a projectes de cooperació més
regionals i trilaterals amb els socis afganesos i asiàtics centrals.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iii. Aliança Àfrica-Europa: la UE inverteix 10 milions d'euros per millorar
el clima empresarial a l'Àfrica central i occidental. Washington, 12
d'abril de 2019.
La UE inverteix 10 milions d'euros en assistència tècnica i desenvolupament de capacitats en
països socis d'Àfrica per ajudar a millorar el clima empresarial i d'inversió, en cooperació
amb el Fons Monetari Internacional (FMI). S’anunciaren dos programes de suport entre la
Comissió Europea i l’FMI. Aquesta inversió s’espera que impulsarà les reformes d’integració
regional i de govern econòmic a l’Àfrica, d’acord amb la nostra aliança Àfrica-Europa per a
inversions i ocupació sostenibles.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
iv. La UE allibera 1,5 milions d’euros d’aigua immediata després que el
cicló Kenneth arribi a Moçambic i les Comores Brussel·les, 26 d'abril
de 2019.
Després de l’extensió dels danys causats pel cicló tropical Kenneth al nord de Moçambic i les
Comores, la Unió Europea proporciona 1,5 milions d’euros inicials per ajudar les persones
afectades per les fortes precipitacions i la destrucció que els dos últims ciclons van deixar al
seu pas. El nou finançament de la UE proporcionarà ajuda alimentària, refugi d'emergència,
aigua i sanejament, articles bàsics essencials i suport de telecomunicacions d'emergència per
als més necessitats.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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