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Cancell d’entrada

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

Salutacions cordials,

Antoni Vicens-i-Vicens
Director General de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears
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1) Medi Ambient
a) Comissió Europea
i)

La Unió Europea es fixa vint-i-dos nous compromisos per uns oceans nets, sans i segurs i llança
l’Ocean Traker. Brussel·les, 22 d’octubre de 2019.

La Unió Europea anunciarà vint-i-dos nous compromisos durant l’edició de 2019 de la conferència “El nostre
oceà”, que ha tingut lloc a Oslo (Noruega) els dies 23 i 24 d’octubre de 2019, amb l’objectiu de millorar la
governança dels oceans. A més, la UE llença l’Ocean Traker, un mapa interactiu per al seguiment dels més de
10.000 milions d’euros compromesos pels Governs, empreses i ONGs.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) La Unió Europea, Noruega i Islàndia acorden aprofundir en la cooperació en matèria climàtica.
Brussel·les, 25 d’octubre de 2019.

El canvi climàtic és una amenaça global i exigeix una acció global: com més països s’uneixin, més grans seran
les possibilitats de controlar aquest gran repte. La UE, Islàndia i Noruega han acordat ampliar la seva
cooperació per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle almenys un 40% fins al 2030 respecte als
nivells de 1990.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Els incendis forestals afecten a un número de països més alt que mai l’any 2018. Brussel·les, 31
d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha publicat l’edició de 2018 del seu informe anual sobre els incendis forestals a Europa,
Orient Mitjà i Àfrica del Nord. Segons l’informe, l’any passat, els incendis forestals van destruir casi 178.000
hectàrees de boscos i terres a la UE. Tot i que aquesta superfície representa menys de la sexta part de la que
es va cremar l’any 2017, el número de països que van patir incendis va ser més alt que mai.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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b) Consell de la Unió Europea
i)

VII Programa d’Acció en matèria de Medi Ambient: el Consell adopta Conclusions. Brussel·les, 4
d’octubre de 2019.

El Consell ha adoptat unes Conclusions que ofereixen orientació política amb respecte a l’actuació de la UE
en matèria de medi ambient i canvi climàtic per al període 2021-2030. Es demana a la Comissió que presenti,
com a tard a principis de 2020, una proposta focalitzada per al VIII Programa d’Acció en matèria de Medi
Ambient (PMA).
Les Conclusions es basen en l’Agenda Estratègica de la UE adoptada pel Consell Europeu el passat 20 de juny,
en al que s’insisteix en la necessitat urgent de construir una Europa climàticament neutra, ecològica, justa i
social.
El Consell destaca a les Conclusions que el canvi climàtic, la contaminació, la pèrdua de biodiversitat i
l’acceleració de les exigències a les que estan sotmesos els recursos naturals, posen en perill el benestar i les
perspectives de les generacions actuals i futures. Es subratlla la necessitat d’adoptar mesures addicionals per
a protegir i restaurar la biodiversitat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Emissions del CO2 dels vaixells: el Consell accepta la seva posició sobre una revisió de les
normes de la UE. Brussel·les, 25 d’octubre de 2019.

La UE fa esforços per mantenir els alts estàndards de control de les emissions de CO2 del transport marítim.
En aquest sentit, els Estats membres de la UE han acordat la seva posició sobre una proposta que actualitza
les normatives existents i les alinea parcialment amb el sistema global de recollida de dades sobre el consum
de petroli de naus de l’Organització Marítima Internacional (OMI).
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Parlament Europeu
i)

Els eurodiputats bloquegen les intencions dels Estats membres de debilitar la protecció de les
abelles dels pesticides. Brussel·les, 23 d’octubre de 2019.

Els eurodiputats retornen a la Comissió l’esborrany de mesures per protegir les abelles després que els
Estats membres el rebutgessin.
L’esborrany de proposta de la Comissió Europea tenia com a objectiu incorporar a la legislació de la UE les
directrius de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària per reduir l’ús de pesticides que perjudiquen les
abelles.
Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2

5

Per a més informació feu clic al següent enllaç.

d) Consultes Públiques

i) Substàncies perilloses en equips elèctrics/electrònics: avaluació de restriccions .

Les normes de la UE frenen l’ús de certes substàncies nocives en equips elèctrics i electrònics per tal de
protegir la salut humana i el medi ambient i maximitzar la recuperació d’aquestes substàncies després de
l’ús. S’avaluaran quines són les normes efectives, eficients, rellevants i coherents i si complementen de
forma útil els esforços nacionals.
Període de consulta: del 13 de setembre al 6 de desembre de 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

2) Transports
a) Comissió Europea
i)

Requisits de seguretat pels túnels: la Comissió envia cartes de notificació a 5 Estats membres.
Brussel·les, 10 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha enviat cartes de preavís a Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Itàlia i Espanya per no complir la
Directiva 2004/54/CE, que estableix mesures de seguretat mínims relacionades amb la infraestructura i
l’explotació dels túnels, i s’aplica a tots els túnels de la xarxa de carreteres transeuropees, amb una longitud
superior als 500 metres. Els Estats membres afectats tenen ara dos mesos pera notificar a la Comissió les
mesures adoptades per tal de solucionar aquesta situació. En cas contrari, la Comissió podrà adoptar
dictàmens motivats.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Seguretat viària: la Comissió insta a Espanya a desplegar totalment la infraestructura de
centres d’atenció telefònica d’emergència eCall. Brussel·les, 10 d’octubre de 2019.
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La Comissió Europea ha enviat un dictamen raonat a Espanya per no haver desplegat totalment la
infraestructura necessària de centres de trucades d’emergència per rebre i gestionar les 112 eCalls, sota les
exigències de la Directiva 2010/40/UE.
El sistema eCall marca automàticament el número d’emergència 112, únic a Europa, en cas d’accident de
trànsit greu, i comunica, mitjançant l’ús del sistema europeu de navegació per satèl·lit Galileo, la ubicació del
vehicle per als serveis d’emergència. Es calcula que eCall reduirà el temps de resposta fins a un 40-50%,
salvant centenars de vides cada any.
Les autoritats espanyoles tenen dos mesos per respondre als arguments plantejats per la Comissió. En cas de
no respondre o de no respondre adequadament, la Comissió podrà remetre el cas al Tribunal de Justícia de
la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Transport ferroviari: la Comissió demana a Espanya que transposi correctament les normes de
la UE que estableixen una àrea ferroviària única. Brussel·les, 10 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha enviat un dictamen raonat a Espanya per no haver transposat i aplicat correctament
la Directiva 2012/34/UE que estableix una àrea ferroviària única. La Comissió opina que el marc regulador
ferroviari a Espanya incompleix vàries disposicions de la mencionada Directiva, entre altres: les funcions i els
recursos de l’organisme regulador, la independència de la gestió del gestor d’infraestructures (en particular
pel que fa a les tarifes de la infraestructura i els mecanismes de finançament per part de l’estat), i la gestió
de les empreses ferroviàries d’acord als principis comercials.
Espanya té dos mesos per respondre als arguments plantejats per la Comissió. En cas de no respondre o de
no respondre adequadament, la Comissió podrà remetre el cas al Tribunal de Justícia de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
b) Consell de la Unió Europea
i)

La UE reforça les normes sobre gestió de les infraestructures viàries per a unes carreteres més
segures. Brussel·les, 7 d’octubre de 2019.

El Consell ha aprovat la Directiva per la que es modifica la Directiva sobre gestió de la seguretat de les
infraestructures viàries, que entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació i que els Estats membres
tendran dos anys per a transposar. Aquesta modificació estableix un enfocament més sistemàtic per tal
d’augmentar la seguretat de les infraestructures viàries, i ampliarà l’àmbit d’aplicació de la normativa vigent
de les autopistes i altres carreteres principals fora de la xarxa transeuropea de transport (RTE-T). Els Estats
membres hauran de realitzar una avaluació de la seguretat a les carreteres per a tota la xarxa almenys cada
cinc anys, les primeres avaluacions s’hauran de realitzar com a molt tard el 2024.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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c) Consultes públiques

i)

Mobilitat urbana a la Unió Europea

Impulsar la mobilitat urbana alhora que es redueixen la congestió, els accidents i la contaminació és un repte
comú per a totes les grans ciutats. Durant dècades, la Comissió ha estimulat el desenvolupament i l’aplicació
de plans de mobilitat urbana sostenibles i solucions innovadores a través de les seves polítiques i programes
de finançament. L’any 2013, el Paquet de mobilitat urbana va exposar propostes d’actuació rellevants a nivel
local i Estats membres de la UE. Cinc any després, mitjançant aquesta consulta, la Comissió en fa una
avaluació.
Període de consulta: de l’11 de setembre al 4 de desembre de 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Avaluació de la Directiva de informació anticipada sobre passatgers.
La Comissió llança una avaluació de la Directiva de la UE sobre informació anticipada sobre passatgers. Es
tracta d’informació enviada per les companyies aèries a les autoritats frontereres del país de destinació
(generalment número de passaport i dades el vol). Les autoritats ho fan servir per fer controls sobre els
viatgers que arriben al seus països. A l’avaluació s’analitzarà el funcionament de la directiva a tots els països
de la UE i d’altres a la zona Schengen.
Període de consulta: del 10 de setembre al 3 de desembre de 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

3) Energia
a) Comissió Europea
i)

Noves regles per a que els electrodomèstics siguin més sostenibles. Brussel·les, 1 d’octubre de
2019.

La Comissió ha adoptat noves mesures d’ecodisseny per a productes electrodomèstics com refrigeradors,
rentadores, rentaplats i revisors. La millora de l’eco-disseny dels productes contribueix a l’aplicació del
principi d’eficiència energètica de la prioritat de la Unió Energètica de la UE. Les mesures inclouen requisits
de reparabilitat i reciclabilitat, que contribueixen a objectius de l’economia circular millorant la vida útil, el
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manteniment, la reutilització, l’actualització, la reciclabilitat i la manipulació de residus dels
electrodomèstics.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) La Comissió insta a quinze Estats membres, entre els quals es troba Espanya, a complir les
obligacions de informació derivades de la legislació europea en matèria de residus. Brussel·les,
10 d’octubre de 2019.

D’acord amb la Directiva 2006/66/CE, els Estats membres estan obligats a informar dels nivells de reciclatge
aconseguits durant cada any natural i si s’han assolit nivells d’eficàcia de reciclatge exigits per la Directiva.
Fins a dia d’avui, Espanya ha incomplert aquesta obligació durant els anys 2016 i/o 2017.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Nous projectes energètics d’interès comú per a la Unió Energètica basats en la solidaritat
europea. Brussel·les, 31 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea adopta la quarta llista de Projectes d’Interès Comú per a una xarxa energètica europea
connectada, que proporcioni energia neta, assequible i segura per als europeus.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

4) Agricultura i Pesca
a) Comissió Europea
i)

Mar Mediterrània i Mar Negre: la Comissió proposa possibilitats de pesca per al 2020.
Brussel·les, 8 d’octubre 2019.

La Comissió ha adoptat una proposta sobre possibilitats de pesca que abasta per primera vegada tant la mar
Mediterrània com el mar Negre. Amb aquesta proposta, la Comissió compleix els compromisos polítics
adquirits en les declaracions MedFish4ever i de Sofia amb vista a promoure la gestió sostenible de les
poblacions de peixos. La proposta reflexa els esforços i l’ambició de la Comissió per garantir la viabilitat
social i econòmica per als pescadors que treballen a la regió, el que es tradueix en restablir i mantenir les
poblacions en nivells sostenibles.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii) La Comissió presenta la seva proposta sobre les possibilitats de pesca a l’Atlàntic i el mar del
Nord per al 2020. Brussel·les, 24 d’octubre de 2019.
Abans de la reunió del Consell de Pesca dels propers 16 i 17 de desembre, la Comissió ha adoptat la seva
proposta de possibilitats de pesca al 2020 per a 72 poblacions a l’Atlàntic i al mar del Nord: per a 32 d’elles la
quota de captures ha augmentat o es mantén, i, en el cas de 40 poblacions, es redueix. Les possibilitats de
pesca, o els totals admissibles de captures són les quotes fixades per a la majoria de les poblacions de peixos
comercials amb l’objectiu que les poblacions mantinguin o recuperin un bon estat de salut, permetent al
mateix temps que la indústria pesquera pesqui la major quantitat de peixos possible.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

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

La Comissió proposa destinar 1,6 milions d’euros del FEAG per ajudar a 400 antics treballadors
de Carrefour Belgium. Brussel·les, 4 d’octubre de 2019.

La Comissió ha proposat proporcionar a Bèlgica 1,6 milions d’euros del Fons Europeu d’Adaptació a la
Globalització per a ajudar a trobar nous llocs de feina a 400 antics treballadors de Carrefour Belgique.
Bèlgica havia sol·licitat ajuda del FEAG després de la reestructuració de Carrefour Belgique que va suposar la
retallada de 1019 llocs de feina. Degut a la difícil situació d’ocupació a Valònia, les ajudes es destinaran als
400 treballadors que van perdre la feina a la regió. L’ajuda consistirà amb orientació professional activa,
ajuda en la recerca de feina, formació professional, promoció de l’emprenedoria i contribucions per a posar
en marxa negocis propis.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) El Fòrum de la UE sobre Internet es compromet a aplicar un Protocol de crisi a escala de la UE
per a combatre el terrorisme en línia. Brussel·les, 7 d’octubre de 2019.

Els participants del 5è Fòrum de la UE sobre Internet s’han compromès a aplicar un Protocol de crisis en de
la UE, una resposta ràpida a la propagació viral de continguts terroristes i extremistes violents en línia. La
Comissió, els Estats membres i els proveïdors de serveis en línia, Facebook, Twitter, Google, Microsoft,
Dropbox, JuPaste.it i Snap, s’han compromès a treballar de manera conjunta i voluntària dins el marc
establert per el Protocol de crisis, mantenint al mateix temps, garanties sòlides de protecció de dades i drets
fonamentals.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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iii) La Comissió porta a Polònia al Tribunal de Justícia per a protegir els jutges del control polític.
Brussel·les, 10 d’octubre de 2019.
La Comissió Europea ha decidit portar Polònia al Tribunal de Justícia de la UE en relació al nou règim
disciplinari dels jutges polonesos, sol·licitant un procediment accelerat. El 3 d’abril de 2019, la Comissió va
incoar aquest procediment d’infracció al·legant que el nou règim disciplinari perjudicava la independència
judicial dels jutges polonesos i no oferia garanties suficients per a protegir-los del control polític, tal i com
exigeix el Tribunal de Justícia de la UE, ja que permet que els jutges ordinaris siguin objecte d’investigacions,
procediments i sancions disciplinàries sobre la base del contingut de les seves resolucions judicials.
La Comissió havia remès anteriorment una carta d’emplaçament a Polònia i després de l’anàlisi exhaustiu de
la resposta rebuda, va arribar a la conclusió que no resolia els problemes jurídics i va enviar un dictamen
motivat a data de 17 de juliol de 2019 que tampoc va ser respost de manera resolutiva per part de les
autoritats poloneses. Per tot això, la Comissió ha pres la decisió de portar a Polònia davant el Tribunal de
Justícia de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) Sistema d’Asil Comú Europeu: la Comissió tanca el procediment d’infracció de 4 països.
Brussel·les, 10 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha decidit tancar els procediments d’infracció oberts a Txèquia, Alemanya, Malta i
Espanya per considerar que ja s’ha transposat correctament la Directiva 2013/33/EU de Condicions de
Recepció.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

v) La Comissió demana a Bèlgica i a Espanya que respectin les normes de la UE sobre el
reconeixement de qualificacions professionals. Brussel·les, 10 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha enviat cartes de notificació complementàries a Bèlgica i a Espanya en relatives a la
conformitat de la seva legislació nacional i la pràctica amb la normativa europea sobre el reconeixement de
les qualificacions professionals, recollides en la Directiva 2005/36/CE modificada per la Directiva
2013/55/UE. La Comissió s’adreça a Bèlgica en relació al compliment dels seus programes de formació per a
infermeres d’atenció general i a Espanya sobre la conformitat de la seva legislació sobre traductors i
intèrprets jurats.
Ambdós estats tenen ara dos mesos per a respondre als arguments presentats per la Comissió; en cas
contrari, la Comissió podrà seguir el procediment amb l’enviament d’un dictamen motivat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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vi) La Comissió demana a 8 Estats membres que apliquin les noves regles de la UE sobre les
institucions per a les prestacions de jubilació. Brussel·les, 10 d’octubre de 2019.

La Comissió ha enviat dictàmens raonats a Xipre, Grècia, Luxemburg, Portugal, Romania, Eslovènia, Espanya i
Suècia, per no complir amb la seva obligació de transposar la Directiva (UE) 2016/2341-IORP II relativa a les
institucions per a les prestacions de jubilació laboral. La Directiva preveu un marc regulador complet sobre
les activitats i la supervisió de les institucions per a la provisió de la jubilació. La data límit de transposició va
ser el 13 de gener de 2019. Si les mesures nacionals necessàries per a adoptar aquesta Directiva no es
notifiquen a la Comissió en un termini de dos mesos, la Comissió podrà remetre els 8 Estats membres al
Tribunal de Justícia de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

vii) Ha tingut lloc la Cimera Social Tripartita. Brussel·les, 16 d’octubre de 2019.

S’ha celebrat la Cimera Social Tripartita sota el tema “Avançar en les dimensions socials i econòmiques per
una Europa competitiva, justa i sostenible: el paper del interlocutors socials i el diàleg social”. Ha comptat
amb la presència del president Juncker, el primer ministre de Finlàndia, el president de BusineesEurope i el
Secretari General de la Confederació Europea de Sindicats.
Els debats s’han estructurat al voltant de tres subtemes: una transició justa cap a una economia
climàticament neutra; la inversió en la capacitació i la millora de l’accés a la formació dels adults; i la
concepció d’una estratègia industrial de cara al futur.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

viii) L’Autoritat Laboral Europea inicia la seva activitat . Brussel·les, 16 d’octubre de 2019.

L’Autoritat Laboral Europea inicia les seves activitats amb una cerimònia inaugural i amb la primera reunió
del seu Consell d’Administració. Aquest llançament té lloc dos anys després que el president Juncker,
menciones l’idea de creació davant el Parlament. El President Juncker participarà a la cerimònia d’apertura a
Brussel·les, juntament amb el primer ministre d’Eslovàquia, ja que Bratislava va ser elegida la seu de
l’Autoritat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ix) La Comissió Juncker supera el seu objectiu del 40% de dones als llocs directius. Brussel·les, 22
d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha superat l’objectiu fixat al 2014 pel President Juncker, d’assolir per al final del seu
mandat, que el 40% dels directius de nivell intermedi i superior de la Comissió fossin dones. A dia d’avui, les
dones en llocs directius representen un 41% del total, comparat al 30% del principi del mandat. En el cas dels
directius més nombrosos de la Comissió, els de nivell intermedi o caps d’unitat, aquesta xifra en cara és més
alta, un 42% comparat amb un 31% a l’inici del mandat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

x) Es celebra el primer aniversari del Codi de bones pràctiques contra la desinformació i les
plataformes en línia presenten informes d’autoavaluació. Brussel·les, 29 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha publicat els primers informes anuals d’autoavaluació de Facebook, Google,
Microsoft, Mozilla, Twitter i set associacions comercials europees d’acord amb el Codi de bones pràctiques
en matèria de desinformació. Els informes dels signataris del Codi exposen els progressos realitzats durant el
darrer any amb la lluita contra la desinformació en línia. El Codi de bones pràctiques, que té un caràcter
autoregulador, es va posar en marxa l’octubre de 2018 i és un pilar important del Pla d’acció contra la
desinformació.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

Noves normes a la UE a partir de 2021 per a una millor protecció dels denunciants. Brussel·les,
7 d’octubre de 2019.

La UE garantirà un nivell elevat de protecció a aquells que denunciïn irregularitats o pràctiques corruptes en
diversos sectors, com la contractació pública, els serveis financers, el blanqueig de capitals, la seguretat dels
productes i dels transports, la seguretat nuclear, la salut pública, el consum o la protecció de dades.
El Consell ha adoptat formalment les noves normes sobre la protecció dels denunciants, que exigiran que
s’estableixin canals segurs per a poder denunciar infraccions ja sigui dins d’una organització, privada o
pública, com a les autoritats públiques.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii) El Consell reafirma la importància dels valors comuns de la UE quan es celebra el 10è
aniversari de la Carta de Drets Fonamentals. Brussel·les, 7 d’octubre de 2019.

El Consell ha adoptat unes Conclusions amb l’ocasió del desè aniversari de la Carta de Drets Fonamentals,
aquestes Conclusions reiteren que la UE es fonamenta en valors comuns com el respecte a la dignitat
humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’estat de Dret i el respecte dels drets humans, els drets de les
persones pertanyents a minories inclosos.
A més a més el Consell senyala que el públic general està poc familiaritzat amb la Carta, i demana als Estats
membres que reforcin les activitats de sensibilització i formació destinades a totes les parts interessades, on
s’inclouen legisladors, empleats públics i juristes, així com institucions nacionals en l’àmbit de drets humans,
organitzacions de la societat civil, etc.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) El Consell adopta Conclusions sobre la Democràcia. Brussel·les, 14 d’octubre de 2019.

El Consell ha adoptat unes Conclusions sobre la Democràcia on subratlla que a l’actualitat la democràcia està
sent qüestionada i posada en dubte, ja que hi ha alguns països amb una tendència creixent cap a
l’autoritarisme. Per tal de fer front als reptes s’ha d’actuar de manera urgent i global per tal de contrarestarlos. El Consell ha acordat avançar en la elaboració d’una resposta comuna i pràctica de la UE per a fomentar
les tendències positives i fer front als nous reptes compartits per a la democràcia.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Parlament Europeu

i)

El Parlament Europeu demana un salari mínim europeu i protecció per als treballadors de
plataformes. Brussel·les, 10 d’octubre de 2019.

El Parlament demana a la Comissió i als Estats membres que reforcin la faceta social de la UE, a través de
propostes legislatives i amb el finançament adequat. Els eurodiputats constaten que tot al descens general
de l’atur, que va arribar a un mínim històric de 7,4% aquest agost, l’atur juvenil continua a nivells
inacceptables i persisteixen grans diferències socio-econòmiques entre països de la UE. També constata que
hi ha 113 milions de persones en risc de pobresa i exclusió social, un problema que també afecta a persones
amb feina a alguns Estats membres, degut a la precarització i als salaris baixos.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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ii) La UE ha d’actuar contra les noticies i la ingerència a les eleccions. Brussel·les, 10 d’octubre de
2019.

El Parlament reclama legislació contra les amenaces híbrides, ja que la interferència estrangera en els
processos electorals suposa una greu amenaça per a les democràcies europees, en benefici de moviments
populistes i d’extrema dreta. La Cambra mostra la seva gran preocupació pel caràcter perillós de la
propaganda russa, que és la principal font de noticies falses a Europa, i que aquest any s’ha duplicat en
comparació al 2018. Per fer front a aquesta situació el Parlament proposa reforçar el grup de treball creat
contra la propaganda russa, donant-li una estructura permanent, i el finançament adequat.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Laura Codruta Kövesi, primera fiscal general europea. Brussel·les, 17 d’octubre de 2019.

El Parlament ha aprovat el nomenament de Laura Codruta Kövesi com a primera fiscal general europea, que
ja va ser aprovat pel Consell anteriorment.
La fiscal general europea organitzarà la feina de la Fiscalia i la representarà en els seus contactes amb les
institucions de la UE, els Estats membres i els tercers països. Comptarà amb l’assistència de dos fiscals
adjunts i presidirà el Col·legi de Fiscals que s’encarregarà de definir l’estratègia i establir el reglament intern,
i garantir la coherència dins cada assumpte i entre ells.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

d) Consultes publiques

i) Avaluació del suport del Fons Social Europeu (FSE) a la inclusió social.
Aquesta avaluació valorarà com el FSE promou la inclusió social (integració de persones desfavorides a la
societat, assegurant oportunitats de vida més justes per tots), com combat la pobresa i la discriminació; les
reformes estructurals, així com la visibilitat, la utilitat, la rellevància, la relació qualitat-preu i l’efectivitat de
les mesures del FSE.
Període de consulta: del 26 de setembre al 19 de desembre de 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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6) Educació, Joventut, Cultura i Esports
a) Comissió Europea
i)

La Comissió obre la nova edició del Monitor de les Ciutats Culturals i Creatives corresponent a
2019. Brussel·les, 8 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha publicat la segona edició del seu Monitor de les Ciutats Culturals i Creatives, una
eina dissenyada per a servir de valor de referència i estimular el potencial creatiu i cultural de les ciutats
europees, que és vital per a impulsar el creixement econòmic i la cohesió social.
Després de l’èxit de la primera edició de 2017, la versió de 2019 ofereix un panorama actualitzat de la
riquesa cultural i creativa dins una mostra ampliada de 190 ciutats de trenta països, inclosos Noruega i
Suïssa.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Es celebra la Quarta Setmana Europea de la Formació Professional sota el lema “EFP per a tots.
Capacitats per a tota la vida”. Brussel·les, 11 d’octubre de 2019.
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La Comissió Europea organitza juntament amb la Presidència finesa del Consell de la UE, la Setmana Europea
de la Formació Professional, a Hèlsinki del 14 al 18 d’octubre. El tema central de la campanya és “EFP per a
tots. Capacitats per a tota la vida”. A més a més dels actes de Hèlsinki, s’han inscrit més de mil actes que
tindran lloc a escala local, regional o nacional durant tot l’any dins i fora de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) La Comissió prepara el camí per a un nou programa que permeti als artistes europeus treballar
a l’estranger. Brussel·les, 24 d’octubre de 2019.

La Comissió ha portat a terme amb èxit els assajos del nou programa per a promoure la mobilitat dels
artistes i dels professionals de la cultura. El projecte pilot i-Portunus, finançat a través del programa Europa
Creativa, és un resultat concret de la Nova Agenda Europea per a al Cultura, que va ser adoptada el 2018.
Amb un pressupost d’un milió d’euros aquest 2019, i-Portunus ha finançat 343 artistes i professionals de la
cultura de l’àmbit de les arts escèniques o visuals procedents de 36 països per a què passin un període de 15
a 85 dies treballant a l’estranger.
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El 2020, la Comissió invertirà un altre milió i mig d’euros en dos assajos similars, les recomanacions i
resultats de tots els projectes pilot serviran per a definir l’acció permanent de proposta per al proper
programa Europa Creativa 2021-2027.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) 450 000 alumnes i professors utilitzen l’eina SELFIE de la UE, destinada als centres
d’ensenyança per a la docència i aprenentatge a l’era digital. Brussel·les, 25 d’octubre de 2019.

Es compleix el primer aniversari de SELFIE (autoreflexió sobre l’aprenentatge efectiu mitjançant el foment de
la innovació a través de la tecnologia educativa), eina gratuïta en línia de la Comissió Europea que ajuda als
centres d’ensenyança i aprenentatge. Més de 450 000 alumnes, professors i directors de centres
d’ensenyança de 45 països han utilitzat aquesta eina, i es preveu que la xifra superi els 500 000 abans que
finalitzi 2019. L’eina SELFIE està finançada pel programa Erasmus+.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consultes Públiques
i)

Avaluació de la validació de l’aprenentatge formal i no formal.
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Aquesta avaluació comprovarà què fan els països de la UE i la Comissió per ajudar les persones a obtenir els
requisits necessaris per les habilitats adquirides fora de l’educació i la formació formal. També revisarà les
opcions per a futures accions de la UE.
Període de consulta: del 7 d’agost al 13 de novembre de 2019.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

7) Salut i seguretat alimentària
a) Comissió Europea
i)

Fitosanitat: donar prioritat a la lluita contra vint plagues vegetals quarantenàries en el territori
de la Unió. Brussel·les, 11 d’octubre de 2019.

La Comissió ha publicat una llista de vint plagues quarantenàries regulades considerades com a plagues
prioritàries, entre les que es troben les següents: xylella fastidiosa, l’escarabat japonès que tant afecta a les
Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2

Illes Balears, el greening dels cítrics. L’impacte econòmic, mediambiental i social d’aquestes plagues a la UE
és de màxima gravetat. Els Estats membres hauran de posar en marxa campanyes informatives dirigides a la
població en general, realitzar enquestes anuals, preparar plans de contingència, exercicis de simulació i plans
d’acció per a l’eradicació d’aquestes plagues.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

La darrera reunió EPSCO (Ocupació, Política social, Sanitat i Consumidors) del Consell de la UE
a Luxemburg té com a resultat l’adopció d’unes Conclusions en matèria d’economia del
benestar. Brussel·les, 25 d’octubre de 2019.

Els ministres de la UE adopten unes Conclusions on es sol·licita a la Comissió i als Estats membres que tinguin
en compte de forma sistemàtica la perspectiva de l’economia del benestar a l’hora d’elaborar mesures
estratègiques.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

8) Economia i mercat
a) Comissió Europea
i)

La Comissió aprova l’adquisició d’Aleris per part de Novelis sota condicions. Brussel·les, 1
d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha aprovat, sota el Reglament Europeu de Concentracions Empresarials, l’adquisició
d’Aleris per part de Novelis La decisió està condiciona a la desinversió del negoci de xapes d’alumini per a
automòbils que té Aleris a Europa. Aquesta decisió sorgeix d’una investigació de la Comissió sobre l’acord,
que uneix Novelis, el major productor de xapes d’alumini per a automòbils a nivell mundial, amb Aleris, una
empresa proveïdora consolidada del mateix producte.
El fet que ambdues empreses tenen gran pes dins el mercat de xapes d’alumini per a automòbils a l’Àrea
Econòmica Europea preocupava a la Comissió, ja que la seva concentració podria suposar una elevació dels
preus del producte dins el mercat europeu. Per això, i amb la intenció que no afecti a la competitivitat dins el
mercat, les parts han acordat desinvertir en la part del negoci sobre el producte d’Aleris a Europa.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
ii) La inflació anual es redueix a la zona euro durant el mes de setembre. Brussel·les, 1 d’octubre
de 2019.
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La inflació anual a la zona euro es redueix a un 0,9% al setembre comparat amb l’1,0% del mes d’agost.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) El volum de comerç al detall puja a la zona euro durant el mes d’agost. Brussel·les, 3 d’octubre
de 2019.

Durant el mes d’agost en comparació amb el mes de juliol el volum de comerç al detall ajustat
estacionalment ha incrementat un 0,3% a la zona euro i un 0,2% a la UE dels 28.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) La Comissió obre una investigació en profunditat sobre les empreses conjuntes proposades per
Boeing i Embraer. Brussel·les, 4 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha iniciat una investigació en profunditat per avaluar la proposta de creació de dues
empreses conjuntes per part dels fabricants d’avions Boeing i Embraer, sota el Reglament Europeu de
Concentracions Empresarials. Aquesta transacció preocupa a la Comissió pel fet que pugui potencialment
reduir la competència en el sector d’avions comercials.
La transacció consistiria en: la creació d’una empresa conjunta controlada exclusivament per Boeing que es
faria càrrec del negoci global d’Embraer d’avions comercials; i la creació d’una empresa conjunta controlada
per ambdues empreses que s’encarregaria del màrqueting de l’avió militar Embraer KC-390.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

v) La Comissió dóna la seva aprovació al règim de protecció d’actius per als bancs a Grècia.
Brussel·les, 10 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea considera que els plans de Grècia destinats a donar suport a la reducció dels préstecs
de rendibilitat dels bancs grecs es troben lliures d’ajuts estatals. La Comissió va constatar, que en el marc
del règim de protecció d’actius, conegut com a “Hèrcules”, l’Estat grec seria remunerat d’acord amb les
condicions del mercat, pel risc que assumirà concedint una garantia sobre préstecs titulitzats no rentables.
Si un estat membre intervé com ho faria un inversor privat, i és remunerat pel risc assumit de la mateixa
manera que ho seria un inversor privat, aquestes intervencions no constitueixen una ajuda estatal, en el
sentit de les normes de mercat de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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vi) La Comissió demana a Espanya que apliqui la nova normativa de la UE sobre distribució
d’assegurances. Brussel·les, 10 d’octubre de 2019.

La Comissió ha enviat un dictamen motivat a Espanya per no complir amb la seva obligació d’aplicar totes les
disposicions de la Directiva de Distribució d’Assegurances. En particular, la Comissió insta a Espanya a posar
en marxa disposicions que apliqui tant els nous requisits per a la informació que s’ha de donar als
consumidors abans de signar contractes d’assegurança, com les noves normes de protecció del consumidor
per a la venda de productes d’inversió que incloguin elements d’assegurança.
La sol·licitud de la Comissió a Espanya té la forma de dictamen motivat addicional, ja que es va enviar un
primer dictamen motivat a data de 8 de març de 2019. Si les mesures per a promulgar aquesta directiva no
es notifiquen en un termini de dos mesos, la Comissió podrà decidir portar Espanya al Tribunal de Justícia de
la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

vii) La Comissió insta a Espanya a aplicar les normes sobre els serveis de pagament. Brussel·les, 10
d’octubre de 2019.
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La Comissió ha enviat un dictamen motivat a Espanya per no complir amb la seva obligació d’aplicar totes les
disposicions de la segona Directiva sobre serveis de pagament (Directiva (UE) 2015/2366), que modernitza el
marc legislatiu dels pagaments a la UE, introduint requisits estrictes de seguretat pe als pagaments
electrònics i per a la protecció de les dades financeres dels consumidors, i també prohibeix el recàrrec:
despeses addicionals per als pagaments amb targetes de crèdit o dèbit al consumidor, tant en botigues com
en línia.
Si Espanya no actua per a la implementació a la legislació nacional en un termini de dos mesos, la Comissió
podrà decidir portar Espanya al Tribunal de Justícia de la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

viii) Acords comercials de la UE: donar noves oportunitats en un moment d’incertesa econòmica
mundial. Brussel·les, 14 d’octubre de 2019.

La Comissió ha publicat un informe sobre la situació dels acords comercials a la UE. Durant l’any 2018 la
xarxa comercial de la UE, que és la més gran del món, va comprendre un 31% dels intercanvis comercials a
Europa, i aquesta xifra es preveu que augmenti a mesura que entrin en vigor els nous acords comercials.
Actualment hi ha 41 acords comercials en vigor que comprenen 72 països, dividits en quatre tipus, els acords
de “primera generació”, que són anteriors a 2006 i estan centrats a l’eliminació d’aranzels; els acords de
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“segona generació”, que s’estenen a nous àmbits com el dret de propietat intel·lectual, els serveis i el
desenvolupament sostenible; les zones de lliure comerç d’àmbit profund (ZLCAP), que reforcen els vincles
econòmics entre la UE i els seus països veïns; i els acords d’associació econòmica (AAE), centrats en les
necessitats en matèria de desenvolupament de les regions d’Àfrica, el Carib i el Pacífic.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ix) El Pla Juncker ha tingut una gran incidència en l’ocupació i el creixement de la UE. Brussel·les,
22 d’octubre de 2019.

El Pla d’Inversions per a Europa, anomenat Pla Juncker, ha exercit un paper clau en el foment de l’ocupació i
en el creixement de la UE. Les inversions del Grup del Banc Europeu d’Inversions (BEI) recolzades per el Fons
Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) del Pla Juncker, han augmentat un 0,9% el producte interior
brut de la UE i han creat 1,1 milions de llocs de treball en comparació amb la hipòtesis de referència. Es
preveu que al 2022 el Pla Juncker haurà augmentat el PIB de la UE en un 1,8% i creat 1,7 milions de llocs de
treball.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

x) La Comissió obre una investigació sobre les ajudes públiques destinades a la renovació de la
flota Air Nostrum a Espanya. Brussel·les, 29 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha obert una investigació exhaustiva per a determinar si el pla de la Comunitat
Valenciana, consistent en concedir ajudes públiques per valor de 9 milions d’euros a la companyia aèria
regional Air Nostrum per a la renovació de la seva flota, és conforme a la normativa en matèria d’ajudes
estatals de la UE.
Dins el marc dels projectes per a estimular el desenvolupament econòmic de la regió, la Comunitat
Valenciana va aprovar el 2018 una subvenció per import màxim de 3 milions d’euros per a Air Nostrum, per a
recolzar la renovació de la seva flota amb l’adquisició d’aeronaus més respectuoses amb el medi ambient, i
tenen la intenció de concedir una altra subvenció per a un import màxim de 6 milions d’euros durant el
període 2019.2020.
Espanya afirma que la mesura entra dins l’àmbit d’aplicació de les normes en matèria de protecció
mediambiental del Reglament general per exempció de categories (RGEC) i que per tant no és necessari
notificar-la a la Comissió per a la seva avaluació.
La Comissió te dubtes sobre el fet que l’ajuda total per valor de 9 milions d’euros entri dins l’àmbit
d’aplicació del RGEC i compleixi amb les Directrius sobre ajudes estatals en matèria de protecció del medi
ambient i energia.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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b) Consell de la Unió Europea
i)

La UE s’adhereix a un acord internacional sobre denominacions d’origen i indicacions
geogràfiques. Brussel·les, 7 d’octubre de 2019.

La UE s’adhereix a l’Acta de Ginebra sobre l’Acord de Lisboa sobre denominacions d’origen i indicacions
geogràfiques. El Consell ha adoptat una Decisió autoritzant l’adhesió de la UE a l’Acta de Ginebra i un
Reglament establint les normes d’exercici de la UE i els seus drets i obligacions sota l’Acta de Ginebra. L’Acta
de Ginebra és un tractat administrat per l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual i estén l’Acord de
Lisboa sobre la protecció de les denominacions d’origen i el seu registre internacional per a donar cobertura
també a les indicacions geogràfiques.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Parlament Europeu
i)

Els eurodiputats comuniquen als Estats membres que han de dir a les multinacionals que
publiquin on paguen impostos. Brussel·les, 24 d’octubre de 2019.

Els eurodiputats han adoptat una resolució on insten als Estats membres a treballar sobre la promulgació de
normatives, que ja s’haurien d’haver portat a terme fa molt, que obliguin a les multinacionals a publicar
quins impostos paguen a cada país.
Aquesta legislació ja va ser recolzada al 2017 pel Parlament però els ministres de la UE no varen aconseguir
adoptar una posició al respecte, i en conseqüència encara no s’ha adoptat cap legislació al respecte.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Thomas Cook: la UE ha de protegir els treballadors i els clients. Brussel·les, 24 d’octubre de
2019.
El Parlament anima als Estats membres a utilitzar tots els mecanismes disponibles a la UE per a mitigar els
danys derivats de la fallida de Thomas Cook. La Cambra destaca la seva preocupació per al 600 000 viatgers
afectats, els milers de llocs de feina perduts, les conseqüències per a les PIMES i els danys al sector turístic
en general.
Destaquen que la fallida de l’operadora britànica ha posat en perill a 22 000 llocs de treball a tot el món, 2
500 d’aquests a Espanya, i adverteixen un probable efecte “domino” múltiple, no només a la indústria
turística sinó a tota l’economia de la Unió.
Demanen també a la Comissió que identifiqui tots els instruments i eines disponibles a nivell comunitari per
a ajudar al sector a superar aquest cop.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

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

La UE està reforçant la seva col·laboració amb Senegal amb 27,5 milions d’euros. Brussel·les, 4
d’octubre de 2019.

Neven Mimica, membre de la Comissió encarregat de Cooperació i Desenvolupament Internacionals, ha
firmat durant la seva visita a Senegal, tres programes de cooperació que sumen un total de 27,5 milions
d’euros, que donaran suport al desenvolupament sostenible i inclusiu.
Els tres programes consistiran en: el primer, un programa de suport per al desenvolupament d’energies
renovables, que millorarà l’accés a electricitat de les zones rurals més desafavorides; el segon, un programa
de suport pe a la societat civil, cap al diàleg obert i constructiu entre la societat civil, les autoritats
senegaleses i el sector privat per al desenvolupament inclusiu i sostenible del país; i el tercer, cooperació
tècnica per a millorar la implementació dels programes de cooperació de la UE per a facilitar la inversió i la
creació de llocs de feina.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) La UE impulsa la seva col·laboració amb Cap Verd. Brussel·les, 5 d’octubre de 2019.

Neven Mimica, Comissari de Cooperació i Desenvolupament Internacionals, es troba de visita oficial a Cap
Verd, país amb el que la UE té una col·laboració especial des de l’any 2007. Mimica ha anunciat un projecte
co-finançat per la UE a l’àrea de desenvolupament urbà sostenible per a millorar infraestructures
d’abastiment d’aigua i sanejament a la ciutat de Praia, s’hi destinaran 3,5 milions d’euros, i es portarà a
terme en col·laboració amb la ciutat de Madrid.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) La UE aprova el desemborsament de 30 milions d’euros en Assistència Macro Financera a la
República de Moldàvia. Brussel·les, 10 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea, en nom de la UE, ha aprovat el desemborsament de 30 milions d’euros en Assistència
Macro Financera a Moldàvia. Aquest serà el primer dels tres desemborsaments planejats dins el marc del
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Programa d’Assistència Macro Financera a Moldàvia que es va adoptar el setembre 2017, i suma un total de
100 milions d’euros i estan pensats per a ajudar a Moldàvia a donar cobertura a les seves necessitats
financeres mentre implementen un agenda de reforma estructural ambiciosa.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iv) La UE mobilitza 10 milions d’euros més en ajuda humanitària per a Moçambic. Brussel·les, 10
d’octubre de 2019.

La Comissió Europea mobilitza 10 milions d’euros addicionals en assistència humanitària per als afectats dels
dos ciclons tropicals sense precedents que han assotat Moçambic aquest 2019. Aquesta nova assistència
incrementarà els fons existents per a aliments i ajuda nutricional, sanitat i preparació contra els desastres
naturals. La UE ja havia destinat 11 milions d’euros aquest 2019 per a ajuda immediata després dels ciclons.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

v) La UE mobilitza 2 milions d’euros per ajuda humanitària per donar cobertura a necessitats
bàsiques a Líbia. Brussel·les, 21 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha anunciat 2 milions d’euros addicionals per a l’ajuda humanitària per al conflicte a
Líbia. Aquesta assistència consistirà en serveis sanitaris d’emergència, aliments, suport per a la subsistència i
serveis de protecció.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

vi) La UE mobilitza 2 milions d’euros per ajuda humanitària per a refugiats i migrants a Bòsnia i
Hercegovina. Brussel·les, 24 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha anunciat 2 milions d’euros addicionals a l’ajuda humanitària per a l’arribada de
l’hivern per als refugiats i migrants que viuen sense les facilitats adequades a Bòsnia i Hercegovina. Aquesta
assistència suma un total de 5,8 milions d’euros des de 2018. D’acord a les previsions, actualment hi ha
entre 6 mil i 8 mil refugiats i migrants que necessiten assistència, gairebé la meitat viuen fora d’instal·lacions
adequades, tan sols uns 3 300 es troben en centres de recepció temporals finançats per la UE.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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vii) La UE intensifica el seu suport a Zimbabwe amb un nou paquet de 53 milions d’euros.
Brussel·les, 28 d’octubre de 2019.

La Unió Europea intensifica el seu suport a Zimbabwe amb 53 milions d’euros addicionals per a les àrees de
sa salut i construcció de la resiliència del territori. Aquest nou paquet donarà suport a al sistema sanitari
d’atenció primària per a donar resposta a les necessitats sanitàries més urgents, i també reforçarà els
sistemes sanitaris nacionals així com fomentarà la igualtat en l’accés als serveis sanitaris, des de una
perspectiva de gènere. També es donarà suport a les comunitats que s’enfronten a problemes econòmics i
ambientals, construint les seves capacitats de resposta a les crisis de seguretat alimentària.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

viii) La UE aprova el desemborsament de 150 milions d’euros amb Assistència Macro-Financera per
a Tunísia. Brussel·les, 30 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha aprovat en nom de la UE, el desemborsament de 150 milions d’euros en qualitat de
préstec per a Tunísia. Aquest és el tercer i final desemborsament sota el segon Programa d’Assistència
Macro Financera a Tunísia, i està condicionat a la implementació de mesures polítiques específiques per a
donar suport a la transició econòmica del país.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ix) La UE destina sis milions d’euros per a finançar els assajos de vacunes en la lluita contra
l’Ébola. Brussel·les, 31 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha informat que contribuirà amb sis milions d’euros a un assaig de vacunació a la
República Democràtica del Congo. El finançament vindrà del programa Horitzó 2020 que va contribuir al
desenvolupament de la nova vacuna.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

x) La UE mobilitza 663 milions d’euros en assistència humanitària per a la implementació del
Mecanisme de la UE per als Refugiats a Turquia. Brussel·les, 31 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea mobilitza 663 milions d’euros en ajuda humanitària per a donar continuació als
projectes que es desenvolupen sota el Mecanisme de la UE per als Refugiats a Turquia. D’aquests, 600
milions es destinaran a la continuïtat de la Xarxa de Seguretat d’Emergències Socials (ESSN) i la resta seran
per a continuar donant suport als projectes de les àrees d’educació i serveis essencials com el sanitari.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

10) Brexit
a) Comissió Europea
i)

La Comissió Europea recomana al Consell Europeu (article 50) que refreni l’acord aconseguit
en relació amb el Protocol revisat sobre Irlanda i Irlanda del Nord i la Declaració Política
revisada. Brussel·les, 17 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea ha recomanat al Consell Europeu que refreni l’acord aconseguit a nivell de negociació
sobre l’Acord de Retirada del Regne Unit de la UE, en relació amb el Protocol revisat sobre Irlanda i Irlanda
del Nord i aprovi una Declaració política revisada sobre el marc de les relacions futures entre la UE i el Regne
Unit. Tot això és resultat de les intenses negociacions entre la Comissió i els negociadors del Regne Unit dels
darrers dies.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

Suport a les persones que poden perdre la seva feina en el cas d’un Brexit sense acord: el
Consell aprova els projectes de mesures de contingència. Brussel·les, 2 d’octubre de 2019.

Els Estats membres reunits en el Comitè de Representants Permanents (COREPER), han aprovat el text d’un
projecte de reglament que amplia l’abast del Fons Europeu d’Ajustament a la Globalització (FEG) amb
l’objectiu de donar suport als treballadors acomiadats i autònoms que hagin cessat l’activitat a causa
d’interrupcions econòmiques provocades per la retirada del Regne Unit de la UE sense un acord de retirada.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

c) Consell Europeu
i)

El Consell Europeu adopta la Decisió per la que es prorroga el termini previst a l’article 50.
Brussel·les, 29 d’octubre de 2019.

El Consell Europeu ha adoptat una Decisió per la qual es prorroga el termini previst a l’article 50 del TFUE, en
el context de l’intenció del Regne Unit de retirar-se de la UE.
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La pròrroga durarà fins al 31 de gener de 2020 per tal de donar més temps per a la ratificació de l’Acord de
Retirada. Tot i així, la retirada pot produïr-se abans, en cas que ambdues parts ratifiquin l’Acord.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

d) Parlament Europeu
i)

Mesures per garantir fons de la UE al Regne Unit en cas d’un Brexit sense acord. Brussel·les, 22
d’octubre de 2019.

El Parlament Europeu recolza que els fons comunitaris assignats per l’any 2020 continuïn arribant als
beneficiaris britànics fins i tot si el país surt de la UE sense un acord, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte
negatiu que pot tenir una sortida abrupta de la UE en els beneficiaris del pressupost comunitari. La decisió
afecta a programes com Horitzó 2020, Erasmus+ i les polítiques de desenvolupament regional i agrícola.
La continuïtat dels pagaments als beneficiaris britànics estarà condicionada a que el Regne Unit continuï
contribuint a les arques comunitàries i a que accepti els controls i auditories preceptius.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) Suport financer als treballadors afectats per un possible Brexit sense acord. Brussel·les, 22
d’octubre de 2019.

El Ple del Parlament Europeu aprova canvis en el Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització per poder
dedicar-lo a treballadors afectats per una possible sortida del Regne Unit de la UE sense acord. Amb el canvi
acordat pel Parlament, aquest instrument podrà fer-se servir per a assistir als treballadors per compte aliena
o autònoms que siguin acomiadats o obligats a cessar la seva activitat com a conseqüència d’un Brexit dur.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Els líders dels grups polítics del Parlament Europeu donen suport a una extensió flexible del
Brexit fins el 31 de gener de 2020. Brussel·les, 24 d’octubre de 2019.

La Conferència de Presidents del Parlament Europeu recomana al president del Consell Europeu Donald Tusk
que accepti la sol·licitud de pròrroga del Brexit fins al 31 de gener de 2020, per tal de permetre al Regne Unit
aclarir la seva posició i al Parlament Europeu exercir correctament el seu paper. La període de pròrroga
tindrà l’opció de finalitzar abans en cas que s’hagi acabat el procediment de ratificació i consentiment de
l’Acord de retirada tant al Regne Unit com al Parlament Europeu.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.

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

La Comissió ajuda a preparar nous programes de Cohesió amb l’Índex de Competitivitat
Regional i l’Eurobaròmetre. Brussel·les, 7 d’octubre de 2019.

La Comissió ha publicat l’Índex Regional de Competitivitat 2019 i un Eurobaròmetre sobre Polítiques
Regionals. Aquestes publicacions ajudaran a les autoritats dels Estats membres encarregades de dissenyar
els propers programes de la futura Política de Cohesió per al període 2021-2027, a avaluar la opinió pública,
identificar els actius regionals i enfocar millor les inversions. En paral·lel a les negociacions que s’estan
portant a terme al Parlament Europeu i amb els Estats membres, la Comissió ha iniciat un debat amb els
països de la UE sobre les prioritats dels futurs programes de la Política de Cohesió.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

ii) La Comissió es felicita per la avaluació favorable de la seva gestió del pressupost de la UE.
Brussel·les, 8 d’octubre de 2019.
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El Tribunal de Comptes Europeu, auditor independent de les despeses de la UE, confirma al seu darrer
informe, que la Comissió Juncker ha millorat considerablement la seva gestió del pressupost europeu. Per
dotzè any consecutiu, els auditors expedeixen a la UE un certificat de solvència, i per tercer any consecutiu
un dictamen amb reserves sobre els pagaments de 2018. Es tracta d’una alta qualificació dels esforços
concrets de la Comissió Juncker per a garantir que cada euro del pressupost es gasti d’acord amb la
normativa i generi valor afegit per als ciutadans.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

iii) Arriba l’hora de prendre decisions per als pressupostos de la UE per al període 2021-2027.
Brussel·les, 9 d’octubre de 2019.

La Comissió Europea publica una Comunicació on destaca els principals punts que els líders de la UE han de
tenir en consideració i respecte als quals han d’oferir una clara orientació per a què l’acord del pressupost es
materialitzi sense més demora. Aquests punts inclouen:
El nivell global de finançament necessari per a donar resposta a les prioritats comunes de la Unió; un
pressupost modern que aconsegueixi l’equilibri adequat entre les diferents polítiques i remarqui el valor
afegit de la UE; un enfocament del finançament del pressupost de la UE més transparent, i de la introducció
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de les noves fonts d’ingressos per a donar resposta a les prioritats i reduir la càrrega per a les contribucions
nacionals; i una major coherència entre les diverses polítiques, establint un vincle més estret entre el
finançament i les prioritats d’actuació i instruments més rigorosos de protecció del pressupost de la UE
davant les deficiències de l’Estat de Dret.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.

b) Consell de la Unió Europea
i)

El Consell no pot acceptar les esmenes del Parlament Europeu per al pressupost de la UE per a
2020. Brussel·les, 23 d’octubre de 2019.

El Consell ha comunicat al Parlament que no pot acceptar totes les seves esmenes al pressupost de la UE
per a 2020, adoptat pel ple del Parlament. Aquesta notificació posa en marxa un procés de conciliació de
tres setmanes que s’iniciarà el 29 d’octubre. El Consell i el Parlament tenen de termini fins al 18 de
novembre per a resoldre les seves diferències.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
c) Parlament Europeu
i)

Endarreriment en el pressupost de la UE: una mala noticia per a ciutadans i empreses.
Brussel·les, 10 d’octubre de 2019.

El Parlament Europeu ha advertit que existeix un risc. Clar de no arribar a temps a un acord satisfactori amb
el Consell sobre la inversió de la UE per al període 2021-2027. A l’acord arribat al Parlament confirmen la
posició adoptada per l’anterior Parlament, de novembre de 2018, insisteixen en reforçar la protecció del
clima, ressaltant la urgent necessitat de fer un altre salt qualitatiu amb els esforços polítics i financers per tal
d’arribar als objectius fixats de l’acord de Paris. També sol·liciten a la Comissió que presenti un pla de
contingència, ja que detecten un risc clar de que les complexes negociacions amb el Consell no puguin
concloure’s amb èxit abans que finalitzi 2020 i que aquest endarreriment pugui ocasionar una interrupció del
finançament dels programes de la UE el 2021, amb conseqüències per als ciutadans i les empreses.
Per a més informació feu clic al següent enllaç.
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