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Cancell d’entrada 

 

 
 

En el context de la crisis actual causada pel brot de COVID-19, les institucions europees segueixen treballant 

per a mitigar els efectes de les conseqüències econòmiques de la pandèmia, amb el nou Marc Financer 

Plurianual 2021 -2027 i les negociacions per als programes que en formaran part, 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 Comissió eleva l’ambició climàtica i proposa una reducció de les emissions d’un 55% per al 
2030. Brussel·les, 17 de setembre de 2020.  

La Comissió Europea ha presentat el seu pla per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UE 
en almenys un 55% d’aquí a 2030, en comparació amb els nivells de 1990. Aquest nivell d’ambició per a la 
propera dècada situarà a la UE en un camí per assolir la neutralitat climàtica l’any 2050. Aquest nou objectiu 
es basa en una avaluació d’impacte exhaustiva dels efectes socials, econòmics i mediambientals.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) La Comissió adopta una nova Estratègia per a les substàncies químiques amb mires a un 
entorn sense substàncies tòxiques. Brussel·les, 14 d’octubre de 2020.  

La Comissió ha adoptat l’Estratègia de sostenibilitat de la UE per a les substàncies químiques. Es tracta de la 
primera passa cap a la consecució de l’objectiu de contaminació zero en un entorn sense substàncies 
tòxiques, anunciat en el Pacte Verd Europeu, i impulsarà la innovació per al desenvolupament de substàncies 
químiques segures i sostenibles, i reforçarà la protecció de la salut humana i el medi ambient front a les 
substàncies químiques perilloses.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iii) La Comissió adopta una Estratègia de la UE sobre el Metà com a part del Pacte Verd Europeu, 
per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Brussel·les, 14 d’octubre de 2020.  

La Comissió ha presentat una Estratègia de la UE per a reduir les emissions de metà. El metà és, després del 
diòxid de carboni, el segon factor que més contribueix al canvi climàtic, així com un contaminant atmosfèric 
local que causa greus problemes de salut. Combatre les emissions de metà és fonamental per assolir els 
objectius climàtics, així com per contribuir a l’objectiu zero en matèria de contaminació.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

b) Consell de la Unió Europea 

i) Cimera de les Nacions Unides sobre la Diversitat Biològica: el Consell envia una senyal unívoca 
per a potenciar l’ambició mundial en matèria de biodiversitat. Brussel·les, 21 de setembre de 
2020.  

El Consell ha autoritzat a la Comissió a ratificar, en nom de la UE, el Pacte dels Dirigents per la naturalesa, 
amb l’objectiu de transmetre una senyal unívoca per a potenciar l’ambició mundial en matèria de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1599
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1839
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1833
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biodiversitat. En conseqüència, la presidenta de la Comissió queda autoritzada a subscriure el Pacte en el 
context de la Cimera de les Nacions Unides sobre la Diversitat Biològica.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

 

c) Parlament Europeu 

i) Pacte Verd Europeu: mesures per intensificar la lluita contra la desforestació mundial. 
Brussel·les, 16 de setembre de 2020.  

Els eurodiputats debaten com pot contribuir la UE a la lluita contra la desforestació i demanen que es revisin 
les polítiques nacionals per protegir els boscs europeus, així com més suport per protegir, restaurar i 
gestionar de forma sostenible els boscs, protegir la biodiversitat i reconèixer la productivitat i serveis dels 
ecosistemes.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) El Parlament considera que la indústria del transport marítim hauria de contribuir a la 
neutralitat climàtica. Brussel·les, 16 de setembre de 2020.  

El Parlament adopta la seva posició sobre la proposta de la Comissió de revisar el sistema de la UE per a 
supervisar i verificar les emissions de CO2 del transport marítim (Reglament MNV de la UE). Els eurodiputats 
estan d’acord en que les obligacions d’informació de la UE i la Organització Marítima Internacional (OMI) 
s’han d’alinear. Tot i així, assenyalen que la OMI no ha avançat de manera suficient per assolir un acord 
mundial ambiciós sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i demanen a la Comissió que examini la 
integritat mediambiental general de les mesures decidides per la OMI, inclosos els objectius de l’Acord de 
París. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iii) El Parlament demana que la UE abordi la contaminació farmacèutica. Brussel·les, 17 de 
setembre de 2020.  

El Parlament aprova una resolució que demana noves mesures per fer front a la contaminació farmacèutica, 
que provoca danys a llarg termini en els ecosistemes, redueix l’eficiència dels medicaments i augmenta la 
resistència als antibiòtics. Els eurodiputats lamenten el greu tard en la presentació d’un enfocament 
estratègic i accions concretes, demanen que es faci millor ús dels medicaments i que es desenvolupi una 
fabricació més ecològica que millori la gestió dels residus.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/09/21/un-biodiversity-summit-council-sends-a-united-signal-to-step-up-global-ambition-for-biodiversity/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86827/green-deal-measures-to-step-up-the-fight-against-global-deforestation
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86825/parliament-says-shipping-industry-must-contribute-to-climate-neutrality
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
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iv) Futura estratègia forestal de la UE: una gestió dels boscs de qualitat. Brussel·les, 8 d’octubre de 
2020.  

Els eurodiputats assenyalen que UE ha d’impulsar un model de gestió forestal que garanteixi la sostenibilitat 
mediambiental, social i econòmica dels boscs europeus. La nova estratègia forestal que la Comissió planeja 
presentar a principis de 2021 ha de ser independent i autònoma, alineada amb el Pacte Verd i dirigida a 
assegurar que els boscs segueixin desenvolupament un paper multifuncional.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Llei Europea del Clima: una reducció del 60% de les emissions per a 2030. Brussel·les, 8 
d’octubre de 2020.   

El Parlament Europeu aprova el seu mandat de negociació sobre la Llei Europea del Clima, que té per objecte 
transformar la promesa política d’assolir la neutralitat climàtica l’any 2050 en una obligació vinculant, amb la 
finalitat d’oferir als ciutadans i empreses europees la seguretat jurídica i la previsibilitat que necessiten 
davant aquesta transformació.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

d) Consultes públiques 

i) Pacte Verd Europeu: mecanisme d’ajustament del carboni a les fronteres. 

Els esforços d’Europa per ser climàticament neutra l’any 2050 es poden veure perjudicats per la falta 
d’ambició dels socis internacionals, el que suposaria un risc de fuga de carboni. Això passa quan les 
empreses transfereixen la producció a països que són menys estrictes amb les emissions, provocant que les 
emissions globals no es redueixen. Aquest nou mecanisme contrarestaria el risc posant un preu del carboni a 
les importacions de certs béns fora de la UE.  
 
Període de consulta: del 22 de juliol al 28 d’octubre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) Tala il·legal: avaluació de les normes europees. 

El control d’adequació examinarà l’eficàcia, l’eficiència, la coherència, la rellevància i el valor afegit de la UE 
d’ambdós reglaments per a contribuir a la lluita contra la tala il·legal. Aquest procés de consulta té com a 
objectiu recopilar les opinions de les parts interessades per ajudar a informar a la Comissió si el Reglament 
de fusta de la UE i el Reglament FLEGT són adequats per al seu propòsit.  
 
Període de consulta: del 3 de setembre al 26 de novembre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201002IPR88442/futura-estrategia-forestal-de-la-ue-una-gestion-de-los-bosques-de-calidad
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201002IPR88431/ley-europea-del-clima-una-reduccion-del-60-de-las-emisiones-para-2030
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-/public-consultation
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iii) Desforestació i degradació forestal: reducció de l’impacte dels productes comercialitzats a la 
UE.  

La consulta contribuirà a una avaluació de l’impacte per investigar la idoneïtat d’una sèrie de mesures per 
abordar la desforestació i la degradació forestal associades al consum de la UE. L’objectiu de la consulta és 
assegurar que les parts interessades rellevants siguin identificades i tinguin la oportunitat de participar en les 
activitats de consulta i recopilar opinions sobre les possibles mesures addicionals a nivell de la UE.  
 
Període de consulta: del 3 de setembre al 10 de desembre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iv) Reducció dels residus provinents d’envasos – revisió de les normes. 

En una economia circular, els residus es redueixen i els béns es reutilitzen i reciclen. Això significa que els 
residus provinents dels envasos també s’han de reduir, i els envasos haurien de ser més fàcils de reciclar. La 
Comissió revisarà els requisits dels envasos i residus a la UE, establint les següents recomanacions: millorar 
el disseny per promoure la reutilització i reciclatge, augmentar el contingut reciclat dels envasos i reduir els 
residus. 
 
Període de consulta: del 30 de setembre de 2020 al 6 de gener de 2021.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

v) Sistema europeu de comerç de drets d’emissions – normes actualitzades per al sector de 
l’aviació. 

Aquesta iniciativa forma part d’un ampli conjunt de legislació en el marc del Pacte Verd Europeu i que 
proposa modificar el sistema de comerç d’emissions a la UE implementant l’esquema de compensació i 
reducció de carboni per a l’aviació internacional (CORSIA) de manera coherent i d’acord amb els objectius 
climàtics de la UE, així com augmentant la proporció de drets d’emissió subhastats. 
 
Període de consulta: de l’1 d’octubre de 2020 al 14 de gener de 2021. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12137-Minimising-the-risk-of-deforestation-and-forest-degradation-associated-with-products-placed-on-the-EU-market/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Review-of-the-requirements-for-packaging-and-feasibility-of-measures-to-prevent-packaging-waste
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12494-Revision-of-the-EU-Emission-Trading-System-Directive-concerning-aviation-
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2) Energia  

a) Comissió Europea 

i) Inversió en la nova estructura energètica: llum verda per a subvencions de la UE prop dels 
1.000 milions d’euros. Brussel·les, 2 d’octubre de 2020.  

Els Estats membres de la UE han acordat una proposta de la Comissió d’invertir 998 milions d’euros en 
projectes clau d’infraestructura energètica europea en el marc del Mecanisme Connectar Europa. El vot 
favorable aporta ajuda financera a obres i estudis per a deu projectes 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) Onada de renovació: duplicar la taxa de renovació per a reduir les emissions, impulsar la 
recuperació i disminuir la pobresa energètica. Brussel·les, 14 d’octubre de 2020.  

La Comissió ha publicat la seva estratègia sobre una onada de renovació per a millorar l’eficiència energètica 
dels edificis. La Comissió aspira a duplicar les taxes de renovació en els propers 10 anys i garantir que les 
renovacions donin lloc a una major eficiència energètica i dels recursos. D’aquí a 2030 podrien renovar-se 35 
milions d’edificis i crear-se fins a 160.000 llocs de treball verds addicionals en el sector de la construcció. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iii) Estat de la Unió de l’Energia: progressos realitzats en la transició cap a una energia neta i base 
per a la recuperació ecològica. Brussel·les, 14 d’octubre de 2020.  

La Comissió ha adoptat l’informe sobre l’estat de la Unió de l’Energia de 2020, centrat en distints aspectes 
de la política energètica de la UE. L’informe és el primer des de l’adopció del Pacte Verd Europeu i en ell es 
considera la contribució de la Unió de l’Energia als objectius climàtics a llarg termini d’Europa. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

b) Parlament Europeu 

i) El Parlament Europeu demana més ajudes per a les regions per assolir l’èxit de la transició 
energètica. Brussel·les, 17 de setembre de 2020.  

Els eurodiputats estan preparats per iniciar negociacions amb el Consell sobre la creació del Fons de 
Transició Justa, que alleujarà l’impacte social d’avançar cap a una economia verda. El Parlament insisteix en 
augmentar sensiblement la dotació del FTJ en el pressupost de la UE (25.000 d’euros en preus de 2018, front 
als 11.000 milions d’euros proposats per la Comissió, que el Consell va deixar en 7.500 milions). 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure_en?redir=1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1803
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1835
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_the_state_of_the_energy_union_com2020950.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1837
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86816/el-pe-pide-mas-ayuda-para-las-regiones-para-el-exito-de-la-transicion-energetica
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c) Consultes públiques 

i) Energia oceànica: avaluació de les energies renovables de la UE.  

L’any 2014 la Comissió va establir un pla d’acció per aprofitar el potencial dels oceans i mars per generar 
energia neta i sostenible. Com a part d’aquest pla, l’avaluació fa un balanç dels projectes, la inversió i la 
capacitat d’energia oceànica a Europa.  
 
Període de consulta: del 27 d’agost al 10 de desembre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 
 
 

3) Agricultura i pesca 

a) Consultes públiques 

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

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

ii) Agricultura ecològica: Pla d’Acció per al desenvolupament de la producció ecològica a la UE.  

En el marc del Pacte Verd Europeu, la UE ha fixat un objectiu ambiciós per al 2030: almenys el 25% de les 
terres agrícoles de la UE es cultivaran orgànicament, amb un augment significatiu de l’aqüicultura orgànica. 
Aquest pla d’acció ajudarà als consumidors, agricultors, empresaris, governs nacionals i autoritats locals a 
assolir aquest objectiu. S’impulsarà la inversió i la innovació en l’agricultura sostenible, promovent un major 
interès dels consumidors pels aliments orgànics.  
 
Període de consulta: del 4 de setembre al 27 de novembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12061-Evaluation-of-ocean-energy-development-and-support-policies
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1950-Evaluation-of-the-impact-of-the-CAP-on-habitats-landscapes-and-biodiversity
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Action-plan-for-the-development-of-EU-organic-production


 
  

 
Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2 

 

11 

iii) Política agrícola de la UE: impacte en la societat i l’economia de les zones rurals.  

La Comissió es compromet a desenvolupar una visió a llarg termini per a les zones rurals, per tant, és 
necessari avaluar com és la vida a les zones rurals a Europa i establir un full de ruta per saber la clau de la 
prosperitat. La consulta pública contribuirà a recopilar la percepció i els punts de vista dels europeus sobre 
les zones rurals.  
 
Període de consulta: del 7 de setembre al 30 de novembre de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

4) Transports  

a) Comissió Europea  

i) El Cel Únic Europeu: en pro d’una gestió del tràfic aeri més sostenible i resilient. Brussel·les, 22 
de setembre de 2020.  

La Comissió ha proposat una actualització del marc regulador del Cel Únic Europeu, poc després de l’adopció 
del Pacte Verd Europeu. L’objectiu d’aquesta actualització és modernitzar la gestió de l’Espai Aeri Europeu i 
Establir trajectòries de vol més sostenibles i eficients, la qual cosa pot suposar una reducció de fins el 10% de 
les emissions del transport aeri. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

b) Consell de la Unió Europea 

i) Millora dels drets dels passatgers ferroviaris: acord informal amb el Parlament Europeu. 
Brussel·les, 1 d’octubre de 2020.  

Els negociadors del Consell i del Parlament Europeu han arribat a un acord provisional sobre la proposta de 
reforma dels drets dels passatgers ferroviaris. La normativa revisada millorarà els drets dels passatgers, 
especialment de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El Consell adopta mesures en matèria de transport ferroviari en relació amb la COVID-19. 
Brussel·les, 2 d’octubre de 2020.  

El Consell ha adoptat mesures d’emergència per a ajudar al sector ferroviari a la difícil situació actual 
provocada per la pandèmia de coronavirus. Les mesures oferiran als Estats membres la possibilitat d’ajudar 
al sector rebaixant a les companyies ferroviàries alguns cànons sobre les infraestructures a la vegada que 
garanteix el reemborsament a temps oportú als proveïdors d’infraestructures. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2138-Evaluation-of-the-Common-Agricultural-Policy-s-impact-on-territorial-development-of-rural-areas-socioeconomic-aspects/public-consultation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1708
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/01/improved-rail-passenger-rights-informal-deal-with-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/02/covid-19-rail-transport-measures-adopted-by-council/
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c) Parlament Europeu 

i) Els eurodiputats volen que els nous cotxes respectin els límits d’emissió sota condicions de 
conducció reals. Brussel·les, 17 de setembre de 2020.  

El setembre de 2022, els cotxes hauran de complir els límits de la UE sobre emissions d’òxid de nitrogen sota 
condicions de conducció reals per estar amb línia amb els límits de pol·lució de l’aire. Les discrepàncies entre 
les proves d’emissió en la conducció de laboratori i la real hauran d’haver acabat abans del 30 de setembre 
de 2022. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Drets millors i més robusts per als passatgers ferroviaris. Brussel·les, 1 d’octubre de 2020.  

 
Els negociadors del Parlament i del Consell han arribat a un acord polític provisional per a uns drets més forts 
per als passatgers ferroviaris. L’actualització de la legislació dels drets dels passatgers ferroviaris garantirà un 
canvi de ruta quan es produeixin retards o cancel·lacions, millorarà l’accés i assistència a persones amb 
mobilitat reduïda, i ajudarà a crear més espais dedicats a les bicicletes. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

 

d) Consultes públiques 

i) Combustibles sostenibles de l’aviació – ReFuelEU Aviation.  

La consulta busca recollir els punts de vista de les parts interessades sobre l’esborrany de les mesures i 
opcions de polítiques d’aquesta iniciativa de la Comissió i en relació al Pacte Verd.  
 
Àmbit: Transport 
 
Període de consulta: del 5 d’agost de 2020 al 28 d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86824/meps-want-new-cars-to-respect-emission-limits-under-real-driving-conditions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87933/better-and-more-robust-rights-for-rail-passengers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12303-ReFuelEU-Aviation-Sustainable-Aviation-Fuels
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5) Afers socials, llibertats civils i justícia.  

a) Comissió Europea 

i) Revisió dels desenvolupaments socials i d’ocupació a Europa: per què la justícia social i la 
solidaritat són més importants que mai. Brussel·les, 15 de setembre de 2020. 

La Comissió ha publicat l’edició 2020 de la Revisió de Desenvolupaments Socials i d’Ocupació a Europa 
(ESDE) dedicada a la temàtica de la justícia social i la solidaritat. La revisió proporciona un anàlisi basat en les 
evidències, sobre com aconseguir una millor justícia social a tota la UE en temps de crisis com la pandèmia 
de la COVID-19, així com els canvis estructurals deguts a l’envelliment demogràfic, i les transicions verda i 
digital. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Un nou Pla d’Acció per invertir la tendència a la lluita contra el racisme. Brussel·les, 18 de 
setembre de 2020. 

La Presidenta Von der Leyen va anunciar durant el seu discurs sobre l’Estat de la Unió 2020, un nou Pla 
d’Acció de la UE contra el racisme que establirà una sèrie de mesures pels propers cinc anys. Entre altres 
coses, la Comissió velarà per què els Estats membres apliquin plenament la legislació de la UE pertinent, i 
també reforçarà encara més el marc jurídic en la mesura que sigui necessari. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Un nou inici en matèria de migració: crear confiança i trobar un nou equilibri entre 
responsabilitat i solidaritat. Brussel·les, 23 de setembre de 2020. 

La Comissió Europea proposa un nou Pacte sobre Migració i asil que dona cobertura a tots els diferents 
nivells necessaris per a un plantejament europeu integral en matèria de migració. Estableix procediments 
millorats i més ràpids per tot el sistema d’asil i migració. I estableix un equilibri entre els principis de 
repartiment equitatiu de la responsabilitat i las solidaritat. Això és crucial per a restablir la confiança entre 
els Estats membres i la confiança en la capacitat de la Unió Europea per a gestionar la migració. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Migració: Un grup de treball europeu per resoldre la situació d’emergència a Lesbos. 
Brussel·les, 23 de setembre de 2020. 

Després de l’incendi que va devastar les instal·lacions de Moria, a les illes de Lesbos, la Comissió ha anunciat 
que establirà un grup de treball dedicat a millorar la situació a l’illa a llarg termini. El grup de treball posarà 
en marxa un projecte pilot conjunt amb les autoritats gregues per a la construcció de noves instal·lacions de 
recepció. En consonància amb el marc proposat en el nou Pacte sobre la Migració i l’Asil, el grup de treball 
contribuirà a garantir que la migració sigui gestionada de manera eficaç, incloent unes condicions de vida 
adequades, una major certesa, mitjançant procediments més ràpids i un repartiment de responsabilitats i 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1635
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1706
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una solidaritat més equilibrats. El grup de treball farà feina col·laborant estretament amb els organismes de 
la UE i les organitzacions internacionals sobre el terreny. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Oficina de la Fiscalia Europea: els fiscals fan el seu jurament davant el Tribunal de Justicia. 
Brussel·les, 28 de setembre de 2020. 

 
Els fiscals de la nova Oficina de la Fiscalia Europea han fet el seu jurament en una cerimònia al Tribunal 
Europeu de Justicia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

vi) Estat de Dret: Primer Informe Anual sobre la situació de l’Estat de Dret a tota la Unió Europea. 
Brussel·les, 30 de setembre de 2020.  

La Comissió Europea ha publicat el seu primer informe a escala de la UE sobre l’Estat de Dret. Aquest 
informe inclou les aportacions de tots els Estats membres i dona abast tant als fenòmens positius com als 
negatius a tota la UE. L’informe evidencia que molts Estats membres han establert rigoroses normes sobre 
l’Estat de Dret, però que existeixen importants reptes sobre la matèria a la UE. També recull les novetats 
pertinents arrel de les mesures d’emergència adoptades pels Estats membres a causa de la crisi del 
coronavirus. Fa referència als quatre pilars principals que més incideixen en la matèria: els sistemes judicials 
nacionals, les normatives en matèria de lluita contra la corrupció, el pluralisme i la llibertat dels mitjans de 
comunicació i altres qüestions relacionades amb els controls i equilibris essencials per un sistema més eficaç 
de governança democràtica. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) Registre de Transparència Obligatori: prometedors avanços a les negociacions. Brussel·les, 6 
d’octubre de 2020. 

Els negociadors de la Comissió Europea, el Parlament i el Consell reconeixen les passes positives que s’han 
fet i esperen arribar junts a nous avanços. Els termes provisionals de les parts pertinents del projecte d’acord 
reflecteixen la natura i els diferents requisits de cada institució i estan plenament en consonància amb els 
compromisos reafirmats a l’anterior reunió política del 16 de juny de 2020.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

viii) La Comissió posa en marxa un nou pla de deu anys per a donar suport als gitanos a la UE. 
Brussel·les, 7 d’octubre de 2020. 

La Comissió Europea ha adoptat un nou pla de deu anys, que inclou una proposta de Recomanació del 
Consell per a donar suport als gitanos a la UE. Hi ha set àmbits clau d’atenció: igualtat, inclusió, participació, 
educació, ocupació, salut i vivenda. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1728
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1763
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1825
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell adopta conclusions sobre el reforç de la protecció de la renta mínima durant la 
pandèmia de COVID-19 i posteriorment. Brussel·les, 12 d’octubre de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre el reforç de la protecció de la renta mínima per a la lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social durant la pandèmia i posteriorment. El Consell reconeix que les iniciatives en 
matèria de renta mínima contribueixen a la protecció social dels grups més desafavorits de la societat, en 
particular de les persones que s’han vist més afectades per la crisi de la COVID-19. També tenen un efecte 
estabilitzador a l’economia en el seu conjunt. El Consell deixa també constància de que aquestes iniciatives 
ajuden a la inclusió laboral i social de les persones. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El Consell adopta conclusions sobre la millora de les condicions laborals i de vida dels 
treballadors temporers i altres treballadors mòbils. Brussel·les, 12 d’octubre  de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions on reconeix que els treballadors temporers i altres treballadors mòbils de 
la UE que sovint es troben exposats a condicions laborals i de vida adverses i al risc de ser explotats, i que no 
se’ls proporciona informació suficient pel que respecta a responsabilitat i drets. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) El Consell adopta Conclusions per a la millora del benestar de les persones majors a l’era de la 
digitalització. Brussel·les, 12 d’octubre de 2020.  

El Consell ha adoptat Conclusions sobre els drets humans, la participació i el benestar de les persones majors 
a l’era de la digitalització. Les Conclusions adopten un enfocament basat en els drets i aborden diverses 
preocupacions relacionades amb el benestar de les persones majors, prestant la deguda atenció al context 
de l’actual pandèmia de COVID-19. El Consell destaca les oportunitats, però també els riscs potencials, que 
es presenten a les persones majors en un món digitalitzat. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iv) El Consell adopta una Recomanació per coordinar les mesures que afecten a la lliure circulació. 
Brussel·les, 13 d’octubre de 2020. 

El Consell ha adoptat una Recomanació sobre un enfocament coordinat de la restricció de la lliure circulació 
en resposta a la pandèmia de COVID-19. Aquesta recomanació té per objectiu evitar la fragmentació i les 
pertorbacions, així com augmentar la transparència i la previsibilitat pels ciutadans i les empreses. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/strengthening-minimum-income-protection-in-the-covid-19-pandemic-and-beyond-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/improving-the-working-and-living-conditions-of-seasonal-and-other-mobile-workers-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/12/improving-the-well-being-of-older-persons-in-the-era-of-digitalisation-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/13/covid-19-council-adopts-a-recommendation-to-coordinate-measures-affecting-free-movement/
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v) Justícia Digital: el Consell adopta conclusions sobre la digitalització per a millorar l’accés a la 
Justícia. Brussel·les, 13 d’octubre de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre l’objectiu d’aprofitar les oportunitats de la digitalització en l’accés a 
la justícia. Una major digitalització dels sistemes judicials dels Estats membres suposa un enorme potencial 
per a seguir facilitant i millorant l’accés a la justícia dels ciutadans a tota la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

 

 

c) Parlament Europeu 

i) Els eurodiputats pregunten a la Comissió per la resposta de la UE respecte al camp de refugiats 
de Moria. Brussel·les, 16 de setembre de 2020. 

Els eurodiputats demanen a la UE i a tots els seus Estats membres que adrecin la crisi humanitària a l’illa de 
Lesbos. Més de 12 000 persones s’han quedat sense sostre després que el foc cremés el superpoblat camp, 
que tenia una capacitat per a 2 000 persones, el passat 8 de setembre. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Exportacions d’armes a la UE: el Parlament demana més control i transparència. Brussel·les, 17 
de setembre de 2020. 

Els ciutadans de la UE han d’estar millor informats sobre les decisions estratègiques dels seus Governs en 
relació a la venta d’armament, ja que té un gran impacte per la seva seguretat. La Posició comuna de la UE té 
prioritat sobre els interessos nacionals. Els eurodiputats demanen una supervisió pública reforçada de les 
exportacions d’equipament i tecnologia militar, però són necessàries dades uniformes dels Estats membres 
per a impulsar la transparència. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Polònia: el Consell ha d’actuar per protegir les minories i la democràcia. Brussel·les, 17 de 
setembre de 2020. 

Els eurodiputats han votat una resolució on expressen la seva preocupació pel sistema legislatiu i electoral, 
la independència judicial i els drets fonamentals a Polònia. El Parlament considera que la falta de respecte a 
la independència judicial i els drets de les persones LGTBI són proves fefaents de la vulneració dels drets 
fonamentals de la UE i considera que el Consell hauria de seguir el procediment de l’article 7 del Tractat de 
la Unió Europea. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/13/digital-justice-council-adopts-conclusions-on-digitalisation-to-improve-access-to-justice/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86833/moria-refugee-camp-meps-to-quiz-the-european-commission-about-the-eu-s-response
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86831/eu-arms-exports-need-for-more-control-and-transparency
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
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iv) Cap a un mecanisme vigilància permanent contra el retrocés respecte els valors europeus. 
Brussel·les, 22 de setembre de 2020. 

Els Comitè de Llibertats Civils ha adoptat un informe d’iniciativa legislativa que preveu un mecanisme de la 
UE per a protegir i reforçar la democràcia, l’Estat de Dret i els Drets Fonamentals. El text recull les 
preocupacions de l’eurocambra respecte a l’auge i afiançament de les tendències autocràtiques i antiliberals, 
agravades per la COVID-19 i per la corrupció, la desinformació i la captura de l’Estat a varis països de la UE.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

v) Suport a la població de Bulgària a les seves demandes legítimes. Brussel·les, 1 d’octubre de 
2020. 

Els Comitè de Llibertats Civils demana a les autoritats búlgares que garanteixin el respecte als valors de la UE 
i a la Carta de Drets Fonamentals. El Comitè ha aprovat una proposta de resolució sobre el deteriorament 
significatiu del respecte per l’Estat de Dret, la democràcia i els drets fonamentals, incloent la independència 
judicial, la separació de poders, la lluita contra la corrupció i la llibertat de premsa a Bulgària.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) El Parlament demana un mecanisme efectiu i jurídicament vinculant per a protegir els valors 
de la UE. Brussel·les, 7 d’octubre de 2020. 

El Parlament ha adoptat una resolució per a portar endavant la seva proposta per un mecanisme de la UE 
per a protegir i reforçar la democràcia, l’Estat de Dret i els drets fonamentals. Consideren que són 
necessàries recomanacions específiques anuals per país que podrien posar en marxa el mecanisme de 
protecció dels valors de la UE, els procediments d’infracció i la condicionalitat pressupostària.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) Els eurodiputats demanen que els valors de la UE siguin plenament i incondicionalment 
respectats a Bulgària. Brussel·les, 8 d’octubre de 2020. 

El Parlament lamenta el deteriorament significatiu de la democràcia, l’Estat de Dret i els drets fonamentals a 
Bulgària. L’eurocambra ha adoptat una resolució on expressa el seu suport inequívoc per a la població de 
Bulgària en les seves demandes i aspiracions legítimes de justícia, transparència, responsabilitat i 
democràcia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

viii) 2 milions d’euros per ajudar a 500 acomiadats de les drassanes gallegues a trobar feina. 
Brussel·les, 12 d’octubre de 2020. 

Espanya rebrà 2,05 milions d’euros per a la reintegració laboral de 500 treballadors acomiadats d’empreses 
navals a Galicia, després de la votació a la Comissió de pressuposts. La votació de la proposta haurà de ser 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200928IPR88007/unequivocal-support-for-the-people-of-bulgaria-in-their-legitimate-demands
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88445/bulgaria-meps-call-for-eu-values-to-be-fully-and-unconditionally-respected
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aprovada per la plenària i pel Consell. La votació a l’hemicicle està prevista durant la sessió del 19 al 23 
d’octubre. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 
 

d) Consultes públiques 

i) Integració i inclusió dels migrants i de persones amb orígens migrants.  

La consulta busca recollir punts de vista de una àmplia gamma de parts interessades relacionades amb la 
formulació i implementació de polítiques d’integració. 
 
Període de consulta: del 22 de juliol de 2020 al 21 d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Justícia transfronterera – Avaluació de les ordres d’execució europees.  

La consulta avaluarà el Reglament sobre les ordres d’execució europees. 
 
Àmbit: Justícia i drets fonamentals  
 
Període de consulta: del 7 d’agost de 2020 al 20 de novembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Estratègia de la UE sobre els Drets dels Infants (2021-2024).  

La Comissió busca opinions de les parts interessades sobre opcions de polítiques en relació als drets dels 
infants i els seus possibles impactes i identificar les oportunitats i reptes en relació a les accions de la UE 
sobre els drets dels infants. 
 
Àmbit: Justícia i drets fonamentals  
 
Període de consulta: de l’1 de setembre de 2020 al 8 de desembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Migració legal  

 
La Comissió busca identificar les àrees on el marc de la UE sobre migració legal podria ser millorat, incloent a 
través d’una possible nova legislació. 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89107/eu-job-search-aid-worth-EU2-million-for-500-former-shipbuilding-workers-in-spain
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12515-Public-Consultation-on-the-integration-and-inclusion-of-migrants-and-people-with-a-migrant-background/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12045-Evaluation-of-a-European-Enforcement-Order-for-uncontested-claims-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child/public-consultation
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Període de consulta: del 23 de setembre de 2020 al 30 de desembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 
 
 

6) Educació, Joventut, Cultura i Esports 

a) Comissió Europea  

i) Fer realitat un Espai Europeu d’Educació el 2025 i reiniciar l’educació i la formació per a l’era 
digital. Brussel·les, 30 de setembre de 2020. 

La Comissió ha adoptat dues iniciatives que potenciaran la contribució de l’educació i la formació a la 
recuperació de la Unió Europea de la crisi del coronavirus i ajudaran a construir una Europa ecològica i 
digital. Oferint-nos un panorama de l’Espai Econòmic Europeu d’Educació que s’ha d’arribar d’aquí a 2025, la 
Comissió proposa noves iniciatives, més inversions i una major cooperació dels Estats membres per a ajudar 
a tots els europeus de qualsevol edat a beneficiar-se de la rica oferta d’educació i formació de la UE. La 
Comissió ha adoptat un nou Pla d’Acció d’Educació digital que reflecteix les lliçons apreses de la crisi del 
coronavirus, i ha concebut un pla per tal d’aconseguir un ecosistema educatiu digital d’alt rendiment amb 
competències digitals reforçades per a la transformació digital. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Consell de la Unió Europea 

i) Capitals Europees de la Cultura: el Consell proposa estendre Galway i Rijeka més enllà de 
2020. Brussel·les, 7 d’octubre de 2020. 

El Consell ha adoptat la seva posició sobre la proposta que permetria que les ciutats de Galway a Irlanda i 
Rijeka a Croàcia, designades Capitals Europees de la Cultura 2020, poguessin seguir implementant els seus 
programes fins el 30 d’abril de 2021. La proposta conté també la possibilitat que Grècia i Romania tinguin el 
títol el 2023 enlloc de 2021. Aquesta proposta de decisió té en compte la pandèmia que ha forçat a Galway i 
a Rijeka a posposar o cancel·lar esdeveniments previstos des de Març 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Parlament Europeu 

i) El Parlament celebra el Dia del Multilingüisme. Brussel·les, 24 de setembre de 2020. 

El Parlament Europeu ha organitzat el Dia del Multilingüisme en línia per celebrar un dels valors principals de 
la UE que garanteix que el Parlament sigui accessible i transparent. L’esdeveniment ha permès als ciutadans 
veure con el Parlament treballa amb 24 idiomes. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12594-Public-consultation-on-legal-migration/public-consultation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1743
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/07/european-capitals-of-culture-council-proposes-to-extend-galway-and-rijeka-beyond-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200924IPR87812/celebrating-multilingualism-day-at-the-ep-where-24-languages-meet
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ii) Els eurodiputats qüestionen si el nou Pacte de Migració portarà un canvi real. Brussel·les, 24 de 
setembre de 2020. 

El nou Pacte de Migració és insuficient per a la majoria de grups del Parlament europeu. Alguns demanen la 
reubicació obligatòria dels refugiats, altes volen una postura més ferma sobre les arribades irregulars.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) El Parlament insta als països a aprofitar al màxim la Garantia Juvenil. Brussel·les, 8 d’octubre de 
2020. 

Amb el creixement de l’atur juvenil a tota la UE, els eurodiputats volen que els Estats membres adoptin 
mesures fermes per a mitigar l’impacte de la pandèmia entre els joves. Els països han de garantir que els 
joves inscrits als plans de Garantia Juvenil rebin ofertes de feina, formació, aprenentatge o pràctiques de 
qualitat, variades, adaptades i amb una remuneració justa.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

7) Economia i mercat  

a) Comissió Europea 

i) La Comissió aprova un pla de recapitalització italià de 44 mil milions d’euros per donar suport 
a les empreses afectades pel brot de coronavirus. Brussel·les, 17 de setembre de 2020. 

La Comissió ha aprovat una estratègia de recapitalització italiana amb un pressupost total de 44 mil milions 
d’euros, per a donar suport a les grans empreses afectades pel brot de coronavirus. El pla consisteix en 
quatre mesures que s’han aprovat sota el Marc Temporal d’Ajudes Estatals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) La Comissió inicia una investigació en profunditat sobre l’assignació de freqüències de ràdio 
mòbils per part de Polònia a l’operador de telecomunicacions Sferia. Brussel·les, 21 de 
setembre de 2020. 

La Comissió Europea ha iniciat una investigació en profunditat per a determinar si l’assignació per part de les 
autoritats poloneses d’un bloc de freqüències per a la proporció de serveis 4G a Sferia S.A. està amb línia 
amb la normativa europea sobre ajudes estatals. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87422/meps-question-whether-the-new-migration-pact-will-bring-about-real-change
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88443/parliament-calls-on-member-states-to-fully-exploit-the-european-youth-guarantee
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1668
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1711
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iii) Estabilitat financera: la Comissió adopta una decisió, limitada en el temps, que concedirà als 
participants en el mercat el termini necessari per a reduir la seva exposició a les entitats de 
contrapartida central del Regne Unit. Brussel·les, 21 de setembre de 2020. 

La Comissió Europea ha adoptat una decisió, limitada en el temps, que concedeix als participants als mercats 
financers un termini de divuit mesos per a reduir la seva exposició a les entitats de contrapartida central 
(ECC) del Regne Unit. Una ECC és una entitat que redueix el risc sistèmic i millora l’estabilitat financera 
intervenir entre les dues contraparts d’un contracte de derivats (actuant com a compradora davant el 
venedor i com a venedora davant el comprador de risc). 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) La Comissió obre una investigació en profunditat sobre la proposada adquisició d’Eaton 
Hydraulics per part de Danfoss. Brussel·les, 21 de setembre de 2020. 

La Comissió Europea ha obert una investigació en profunditat per a determinar si la proposada adquisició 
d’Eaton’s hydraulics business per part de Danfoss es troba sota el Reglament de la UE sobre Fusions. La 
Comissió està preocupada per si la proposada adquisició pogués reduir la competència en el 
subministrament de certs components hidràulics per a maquinària mòbil. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) La Comissió ha aprovat l’adquisició de Mercator per part de Fortenova. Brussel·les, 21 de 
setembre de 2020. 

La Comissió Europea ha aprovat de manera incondicional, sota el Reglament de Fusions de la UE, la 
proposada adquisició de Mercator per part de Fortenova. La Comissió ha conclòs que la transacció no 
suposaria cap problema de competència a l’Espai Econòmic Europeu. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) La Comissió inicia una investigació en profunditat sobre el mecanisme de capacitat belga. 
Brussel·les, 21 de setembre de 2020. 

La Comissió ha iniciat una investigació en profunditat per a determinar si el mecanisme belga de capacitat 
per a garantir la seguretat del subministrament elèctric es troba en línia amb la normativa estatal sobre 
ajuda estatal. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) Paquet de mesures sobre finances digitals: la Comissió presenta un nou enfocament ambiciós 
per fomentar la innovació responsable que beneficiï a consumidors i empreses. Brussel·les, 24 
de setembre de 2020. 

La Comissió ha adoptat un nou Paquet de mesures sobre finances digitals, amb les corresponents Estratègies 
de Finances Digitals i de Pagaments minoritaris i les propostes legislatives sobre criptoactius i resiliència 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1713
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1715
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1717
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1719
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digital. El Paquet de mesures adoptat per la Comissió estimularà la competitivitat i la innovació d’Europa en 
el sector financer, aplanant el camí per què Europa pugui arribar a definir normes a nivell mundial. El Paquet 
de mesures oferirà als consumidors més possibilitats d’elecció i oportunitats en matèria de serveis financers 
i formes de pagament modernes, garantint al mateix temps la protecció dels consumidors i l’estabilitat 
financera. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

viii) Unió dels Mercats de Capital: la Comissió impulsa els mercats de capitals europeus. Brussel·les, 
24 de setembre de 2020. 

La Comissió Europea ha publicat un nou i ambiciós Pla d’Acció per impulsar a la Unió dels Mercats de 
Capitals de la Unió Europea els propers anys. Actualment, la principal prioritat de la UE és garantir que 
Europa es recuperi de la crisi econòmica sense precedents provocada pel coronavirus. En aquesta tasca 
seran essencial desenvolupar els mercats de capitals de la UE i garantir l’accés al finançament del mercat. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ix) Unió duanera: nou pla d’acció per a seguir donant suport a les duanes de la UE en la seva 
funció vital de protegir els ingressos, la prosperitat i la seguretat de la UE. Brussel·les, 28 de 
setembre de 2020.  

La Comissió Europea ha posat en marxa un nou Pla d’Acció per a la Unió Duanera que estableix una sèrie de 
mesures per a aconseguir que les duanes de la UE siguin més intel·ligents, innovadores i eficients en els 
propers quatre anys. Les mesures anunciades reforçaran la unió duanera com a pedra angular del mercat 
únic. També confirmen el seu important paper per a la protecció dels ingressos de la UE , així com per la 
seguretat, salut i prosperitat dels ciutadans i les empreses de la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

x) La Comissió multa als proveïdors de peces d’automòbils per 18 milions d’euros per acords de 
càrtel. Brussel·les, 29 de setembre de 2020.  

La Comissió Europea ha multat Brose i Kiekert amb un total de 18 milions d’euros per haver participat en dos 
càrtels sobre subministraments de sistemes de tancament de vehicles a l’Espai Econòmic Europeu. Magna 
no ha estat multada ja que va revelar els dos càrtels a la Comissió. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xi) La Comissió aprova, subjecte a condicions, l’adquisició d’Ingenico per part de Wordline. 
Brussel·les, 30 de setembre de 2020.  

La Comissió Europea ha aprovat, sota el Reglament de Fusions de la UE, la proposada adquisició d’Ingenico 
per part de Worldline, ambdós en el sector de serveis de pagament. L’aprovació està condicionada amb el 
compliment total del paquet de compromisos oferts per les parts. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1684
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1677
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1703
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1774
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xii) La Comissió envia una consulta sobre la proposta de prorrogar i ajustar el Marc Temporal 
relatiu a les mesures d’ajuda estatal. Brussel·les, 2 d’octubre de 2020.  

La Comissió Europea ha enviat avui als Estats membres, per a consulta seva, un projecte de proposta per a 
prorrogar fins el 30 de juny de 2021 el Marc Temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal, adoptat el 19 de 
març de 2020 per a donar suport a l’economia en el context de la pandèmia de coronavirus i ajustar el seu 
àmbit. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xiii) La Comissió pren nota de la dispositiva de la sentència del Tribunal General en el cas de la 
fusió HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia. Brussel·les, 5 d’octubre de 
2020.  

La Comissió pren nota de la sentència del Tribunal General, que confirma la decisió de la Comissió prohibint 
l’adquisició per part de HeidelbergCement i Schwenk Zemet, a través de la seva empresa conjunta de 
funcions plenes 50/50 Duna-Dráva Cement de dues filials de Cemex a Hongria i Croàcia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xiv) La Comissió envia un plec de càrrecs a Conserve Italia per la seva participació en el càrtel de les 
conserves de verdures. Brussel·les, 5 d’octubre de 2020. 

La Comissió ha informat a Conserve Italia Soc. coop Agricola i la subsidiària Conserves France SA de la seva 
opinió preliminar de que han infringit les normes antimonopoli de la UE pel fet d’actuar en connivència per 
tal de distorsionar la competència en el mercat de les hortalisses en conserva dins l’Espai Econòmic Europeu. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xv) La Comissió aprova l’adquisició de CME per part de PPF. Brussel·les, 6 d’octubre de 2020.  

La Comissió Europea ha aprovat, de manera incondicional, sota el Reglament sobre Fusions de la UE, la 
proposada adquisició de Central European Media Enterprises (CME) per part de PPF Group NV. La Comissió 
ha determinat que la transacció no suposaria problemes de competència a l’Espai Econòmic Europeu. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xvi) La Comissió aprova una estratègia italiana, d’1,5 mil milions d’euros, de suport a les empreses 
afectades pel coronavirus al Sud d’Itàlia. Brussel·les, 6 d’octubre de 2020.  

La Comissió Europea ha aprovat una estratègia italiana d’1,5 mil milions d’euros per donar suport a les 
empreses que operen a les regions del sud d’Itàlia que s’han vist afectades per la pandèmia, reduint els seus 
costs laborals i ajudant-los a mantenir l’ocupació en aquests temps difícils. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1781
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1823
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1842
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xvii) La Comissió accepta els compromisos de Broadcom per garantir la competència als mercats 
de xips per a mòdems i descodificadors. Brussel·les, 7 d’octubre de 2020. 

La Comissió Europea ha fet que els compromisos oferts per Broadcom siguin jurídicament vinculants en 
virtut de les normes antimonopoli de la UE. Broadcom suspendrà tots els acords existents que contenguin 
acords d’exclusivitat o quasi-exclusivitat i/o disposicions d’aprofitament dels sistemes d’un xip per a 
descodificadors de televisió i mòdems d’internet, i s’ha compromès a no subscriure nous acords en aquests 
termes. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xviii) El Mecanisme d’Avaluació de les inversions estrangeres e la UE passa a ser plenament 
operatiu. Brussel·les, 9 d’octubre de 2020.  

El marc de la UE per l’avaluació d’inversions estrangeres directes (FDI) serà plenament operatiu des de l’11 
d’octubre de 2020. Durant els darrers divuit mesos, després de l’adopció del primer Reglament de la UE 
sobre l’avaluació de les inversions, la Comissió i els Estats membres han establert un marc de coordinació 
eficaç. Ara serà fonamental per a preservar els interessos estratègics d’Europa i, a la vegada, mantenir el 
mercat de la UE obert a la inversió. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xix) Ajudes estatals: la Comissió prorroga i amplia el Marc Temporal per a seguir donant suport a 
les empreses que pateixin pèrdues significatives al seu volum de negoci. Brussel·les, 13 
d’octubre de 2020. 

La Comissió Europea ha decidit prorrogar i ampliar el camp d’aplicació del Marc Temporal d’ajudes estatals, 
adoptat el 19 de març de 2020 per a donar suport a l’economia en el context de la pandèmia. Totes les 
seccions del Marc Temporal es prorroguen sis mesos, fins el 30 de juny de 2021, excepte la secció que 
autoritza el suport a la recapitalització que es prorroga tres mesos fins el 30 de setembre de 2021. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

xx) La Organització Mundial del Comerç confirma el dret de la UE a imposar sancions per un valor 
de 4 000 milions de dòlars a les importacions d’Estats Units. Brussel·les, 13 d’octubre de 2020. 

La Organització Mundial del Comerç (OMC) ha permès a la UE augmentar els aranzels per un valor de fins a 4 
000 milions de dòlars a les importacions dels Estats Units com a contramesura a les subvencions il·legals que 
va concedir al fabricant d’aeronaus d’Estats Units, Boeing. Aquesta decisió es basa en les conclusions 
anteriors de la OMC que consideraven que les subvencions mencionades eren il·legals d’acord amb la 
normativa de la OMC. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1847
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1852
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1867
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1872
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1895
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b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell estableix prioritats per a la futura política del mercat únic a l’era posterior a la 
COVID-19. Brussel·les, 21 de setembre de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre el paper d’un mercat únic més profund i plenament operatiu per a 
una recuperació econòmica sòlida i una Unió Europea competitiva i sostenible. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Reglament sobre els índex de Referència: el Consell adopta una posició sobre modificacions 
per atendre la cessació del LIBOR. Brussel·les, 7 d’octubre de 2020.  

Els representants permanents dels Estats membres davant la UE han acordat el mandat del Consell per a les 
negociacions amb el Parlament Europeu sobre les modificacions proposades del Reglament relatiu als índexs 
que s’utilitzen com a referència en els instruments i contractes financers o per a mesurar el rendiment dels 
fons d’inversió (Reglament sobre els Índexs de Referència).   
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Eurogrup 

i) L’Eurogrup presenta el seu programa fins Juny 2021. Brussel·les, 5 d’octubre de 2020.  

L’Eurogrup presenta el seu programa i les seves àrees de política prioritàries fins Juny 2021. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

d) Parlament Europeu 

i) Votació final sobre les normes de la UE per a plataformes de crowfunding. Brussel·les, 5 
d’octubre de 2020.  

La plenària del Parlament ha aprovat l’acord sobre les normes comunes per a impulsar les plataformes de 
crowdfunding de la UE i protegir als inversors. S’aplicarà un únic conjunt de regles estrictes, per a protegir als 
inversors de les pèrdues financeres, als serveis de crowdfunding a la UE, fins a 5 milions d’euros.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Els eurodiputats aproven canvis a la Comissió Europea. Brussel·les, 7 d’octubre de 2020.  

La eurocambra ha aprovat el nomenament de Mairead McGuinees com a nova Comisària de Serveis 
Financers, Estabilitat Financers i Unió dels Mercats de Capitals i el canvi de cartera per a Valdis Dombrovskis, 
vicepresident executiu de la Comissió que serà ara responsable de Comerç. Aquesta remodelació de la 
Comissió té lloc després de la dimissió del comissari Phil Hogan a finals d’agost.  
 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/21/council-sets-priorities-for-future-single-market-policy-in-the-post-covid-19-era/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/07/benchmark-regulation-council-adopts-position-on-amendments-addressing-libor-cessation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/05/eurogroup-work-programme-until-june-2021/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88439/final-vote-on-eu-rules-for-crowdfunding-platforms


 
  

 
Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme étage - 1210 - Bruxelles (Belgique) Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 2 

 

26 

Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 
 
 
 

e) Consultes públiques 

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

Per a protegir als assegurats, les companyies d’assegurança a la UE han de reservar suficient capital per a 
cobrir pèrdues inesperades, així com implementar una avaluació interna de riscs sòlida i revelar certa 
informació rellevant. Aquestes regles de la Directiva de solvència seran revisades i possiblement 
simplificades per a les empreses mes petites, especialment les mesures de garantia a llarg termini, el capital 
de solvència obligatori, el capital mínim requerit i supervisió d’empreses que operen a diferents països de la 
UE.  
 
Període de consulta: de l’1 de juliol al 21 d’octubre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) Revisió sobre les normes sobre construcció de productes.  

La consulta ofereix l’oportunitat als interessats i als usuaris finals de contribuir a la possible revisió del 
Reglament sobre Construcció de Productes. 
 
Àmbit: Mercat Únic 
 
Període de consulta: del 4 de setembre de 2020 al 25 de desembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Desplegament de la xarxa de banda ampla – avaluació de les normes de la UE sobre ajudes 
estatals. 

La consulta busca rescatar informació sobre els punts de vista respecte a determinar l’efectivitat, eficiència, 
coherència i rellevància i el valor afegit de la UE de les normes sobre ajudes estatals pel desplegament de la 
infraestructura de banda ampla. 
 
Àmbit: Competència 
 
Període de consulta: del 8 de setembre de 2020 al 5 de gener de 2021. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88430/meps-approve-changes-in-the-european-commission
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12461-Review-of-measures-on-taking-up-and-pursuit-of-the-insurance-and-reinsurance-business-Solvency-II-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Review-of-the-Construction-Products-Regulation/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12398-Evaluation-of-State-Aid-rules-for-broadband-infrastructure-deployment/public-consultation
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iv) Estat de la propietat intel·lectual a tercers països.  

La consulta busca identificar tercers països on la protecció de la propietat intel·lectual susciti el major grau 
de preocupació i actualitzar així la llista. 
 
Àmbit: Comerç  
 
Període de consulta: del 14 de setembre 2020 al 16 de novembre de 2020. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) Avaluació de les normes de la UE sobre compatibilitat electromagnètica  

La Comissió realitza una avaluació de les normes de la UE sobre compatibilitat electromagnètica per a 
determinar si encara són adequades en termes d’efectivitat, eficiència, rellevància, coherència i valor afegit 
de la UE. 
 
Àmbit: Mercat Únic 
 
Període de consulta: del 9 d’octubre 2020 al 29 de gener de 2021. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) Revisió de l’exempció de la normativa antimonopoli al sector de l’automoció de la UE 

El reglament sobre l’exempció de la normativa antimonopoli al sector de l’automoció indica que la Comissió 
ha de realitzar un informe d’avaluació sobre la seva operativa abans del 31 de maig de 2021. 
 
Àmbit: Competència 
 
Període de consulta: del 12 d’octubre 2020 al 25 de gener de 2021. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

 

8) Cooperació i assumptes internacionals 

a) Comissió Europea  

i) La UE i Geòrgia firmen Acords Financers per a la recuperació de la COVID-19 per un valor de 
129 milions d’euros. Brussel·les, 29 de setembre de 2020. 

El Comissari de Veïnatge i Ampliació, Olivér Várhelyi i el Primer Ministre de Geòrgia, Giorgi Gakharia, han 
firmat dos acords financers per 129 milions d’euros per a ajudar a Geòrgia a fer front amb el brot del COVID-
19 i el seu impacte a l’economia del país.  
 

https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=267
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11868-Evaluation-of-the-Electromagnetic-Compatibility-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2008-Evaluation-of-the-Motor-Vehicle-Block-Exemption-Regulation/public-consultation
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) 10 milions d’euros d’ajuda humanitària per a superar l’hivern i la pandèmia del coronavirus. 
Brussel·les, 6 d’octubre de 2020. 

La Comissió ha assignat 10 milions d’euros addicionals en concepte d’ajuda humanitària per donar suport als 
més vulnerables d’Ucraïna oriental abans del pròxim hivern i en resposta a l’actual pandèmia de coronavirus. 
Amb aquests el finançament humanitari de la UE per a Ucraïna oriental el 2020 ascendeix a 23 milions 
d’euros.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) EU/Iran: la Comissió posa en marxa dues plataformes en línia per a donar suport a les PIMES. 
Brussel·les, 6 d’octubre de 2020. 

La Comissió posa en marxa el servei d’assistència per a la diligència deguda i l’instrument de sancions, que 
tenen per objectiu donar suport als agents econòmics, i en particular a les PIMES, interessats en portar a 
terme negocis legítims amb Iran. Ambdues plataformes en línia son gratuïtes. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) La Comissió avalua i estableix les prioritats de reforma pels països que desitgin adherir-se a la 
UE. Brussel·les, 6 d’octubre de 2020. 

La Comissió ha adoptat la Comunicació sobre la política d’ampliació de la UE i el paquet d’ampliació de 2020. 
Els informes anuals, on s’avalua l’aplicació de reformes fonamentals als Balcans Occidentals i Turquia, es 
presenten juntament amb recomanacions i orientacions més clares i precises sobre les properes etapes per a 
aquests socis, en consonància amb la metodologia d’ampliació millorada. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

v) Cimera EU-Ucraïna: la UE proporciona 60 milions d’euros per a reforçar la resiliència 
socioeconòmica d’Ucraïna. Brussel·les, 6 d’octubre de 2020. 

Al marge de la vint-i-dosena Cimera UE-Ucraïna, celebrada a Brussel·les, el Comissari de la UE de Veïnatge i 
Ampliació, Olivér Várhelyi, ha firmat amb la Viceprimera Ministra per a la Integració Europea i Euro-atlàntica 
d’Ucraïna, Olga Stefanishyna, tres programes per un valor total de 60 milions d’euros per impulsar encara 
més la capacitat de recuperació del país i fer front a les repercussions socioeconòmiques de la pandèmia de 
la COVID-19.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1762
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1744
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1804
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1816
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1802
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vi) Balcans Occidentals: un pla econòmic i d’inversions per a donar suport a la recuperació i la 
convergència econòmiques. Brussel·les, 6 d’octubre de 2020. 

La Comissió ha adoptat un pla econòmic i d’inversions global per als Balcans Occidentals, que té per 
objectius impulsar la recuperació econòmica a llarg termini de la regió, donar suport a una transició 
ecològica i digital, i fomentar la integració regional i la convergència amb la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

b) Consell de la Unió Europea 

i) La UE imposa sancions addicionals per abusos contra els drets humans i violacions de 
l’embargament d’armes. Brussel·les, 21 de setembre de 2020. 

El Consell ha decidit imposar mesures restrictives selectives a dues persones responsables d’haver comès 
abusos contra els drets humans a Líbia i a tres entitats implicades en la violació de l’embargament d’armes 
imposat per les Nacions Unides a Líbia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Ucraïna: s’afegeix a la llista de sancions de la UE a dues persones i quatre entitats implicades 
amb la construcció del pont de Kerch. Brussel·les, 1 d’octubre de 2020. 

El Consell ha afegit a dues persones i quatre entitats a la llista d’aquelles que es troben subjectes a mesures 
restrictives respecte d’accions que menyscaben o amenacen la integritat territorial, la sobirania i la 
independència d’Ucraïna. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) Bielorússia: la UE imposa sancions per la repressió i la falsificació electoral. Brussel·les, 2 
d’octubre de 2020. 

El Consell ha imposat mesures restrictives contra 40 individus identificats com responsables de repressió i 
intimidació contra manifestants pacífics, membres de l’oposició i periodistes a l’estela de les eleccions 
presidencials 2020 a Bielorússia, i també per mala conducta sobre el procés electoral. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Nicaragua: el Consell renova el règim de sancions durant un any més. Brussel·les, 12 d’octubre 
de 2020. 

El Consell ha renovat l’existent marc per imposar mesures restrictives determinades durant un any, fins el 15 
d’octubre de 2021, en vistes de la situació a Nicaragua. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1811
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/21/libya-eu-imposes-additional-sanctions-for-human-rights-abuses-and-arms-embargo-violations/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/01/ukraine-two-persons-and-four-entities-involved-in-the-construction-of-the-kerch-railway-bridge-added-to-eu-sanctions-list/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/02/belarus-eu-imposes-sanctions-for-repression-and-election-falsification/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/nicaragua-council-renews-eu-sanctions-regime-for-one-year/
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v) La UE pròrroga per un any més el règim de sancions aplicable a les armes químiques. 
Brussel·les, 12 d’octubre de 2020. 

El Consell ha decidit prorrogar durant un any, fins el 16 d’octubre de 2021, el règim que permet a la UE 
imposar mesures restrictives a les persones i entitats implicades en el desenvolupament i ús de les armes 
químiques. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) Bòsnia Hercegovina: el Consell adopta unes conclusions sobre l’Operació EUFOR Althea. 
Brussel·les, 12 d’octubre de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre l’Operació EUFOR Althea a Bòsnia Hercegovina. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vii) Bielorússia: la UE adopta conclusions. Brussel·les, 12 d’octubre de 2020. 

El Consell ha adoptat conclusions sobre la resposta de la UE als esdeveniments a Bielorússia. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Parlament Europeu 

i) Mediterrani Oriental: Turquia ha de cessar immediatament les seves activitats il·legals de 
perforació. Brussel·les, 17 de setembre de 2020. 

Els eurodiputats condemnen les accions de Turquia a la Zona Econòmica Exclusiva de Grècia i Xipre i 
expressen la seva total solidaritat amb els dos Estats membres, han posat de manifest la seva preocupació 
sobre l’actual disputa i el risc que comporta un increment d’acció militar entre Estats membres i un país 
candidat a entrar a la UE. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Els eurodiputats demanen a que es sancioni als responsables d’enverinar el President de 
Bielorússia i a Navalny. Brussel·les, 17 de setembre de 2020. 

El Parlament Europeu ha adoptat una resolució on es declara en contra dels resultats oficials de les 
“anomenades eleccions presidencials” a Bielorússia el passat 9 d’agost, ja que consideren que es van produir 
amb “una flagrant violació de tots els estàndards internacionals reconeguts”. Els Eurodiputats també 
demanen que es sancioni al grup d’individus responsables de falsificar els resultats de les eleccions i per la 
repressió violenta al país. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/eu-sanctions-regime-for-chemical-weapons-renewed-for-one-year/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/bosnia-and-herzegovina-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/belarus-eu-adopts-conclusions/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86828/eastern-mediterranean-turkey-must-immediately-end-illegal-drilling-activities
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86829/meps-call-for-eu-sanctions-against-belarusian-president-and-navalny-s-poisoners
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9) Salut Pública i Seguretat Alimentària 

a) Comissió Europea 

i) La UE assigna 150 milions d’euros al transport de productes sanitaris essencials. Brussel·les, 18 
de setembre de 2020.  

La UE proporcionarà ajuda financer a 18 Estats membre i al Regne unit per transportar productes sanitaris 
essencials a Europa amb un finançament total de 150 milions d’euros, a través d el’Instrument d’Assistència 
Urgent.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) La Comissió firma un segon contracte per assegurar-se l’accés a una possible vacuna. 
Brussel·les, 18 de setembre de 2020.   

Entra en vigor el segon contracte de la Comissió amb una empresa farmacèutica després de la firma formal 
del contracte amb Sanofi-GSK. El contracte permetrà a tots els Estats membres de la UE adquirir fins a 300 
milions de dosis de la vacuna de Sanofi. A més, els Estats membres podran donar part de les seves dosis 
reservades a països de renda baixa i mitjana.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iii) La Comissió contribueix al Mecanisme d’Accés Mundial a les Vacunes contra la COVID-19 
(COVAX). Brussel·les, 18 de setembre de 2020.  

La Comissió Europea ha confirmat la seva participació en el Mecanisme COVAX per a un accés equitatiu a 
vacunes assequibles contra la COVID-19, després de manifestar el seu interès el 31 d’agost i del seu anunci 
d’una contribució de 400 milions d’euros,  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Lluita contra el càncer: una millor protecció dels treballadors front a les substàncies químiques 
cancerígenes. Brussel·les, 22 de setembre de 2020.   

La Comissió proposa limitar encara més l’exposició dels seus ciutadans a les substàncies químiques 
cancerígenes. Aquesta quarta revisió de la Directiva sobre agents carcinògens i mutàgens estableix valors 
límit nous o revisats respecte a tres importants substàncies: el acrilonitril, els compostos de níquel i el benzè. 
Les estimacions mostren que més d’1,1 milions de treballadors en de diferents sectors es beneficiaran d’una 
millor protecció gràcies a les noves normes.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1671
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1694
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1691
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v) La nova avaluació de riscs del Centre Europeu per a la Prevenció de Malalties mostra la 
necessitat d’intensificar la resposta al coronavirus a la UE. Brussel·les, 24 de setembre de 2020.  

El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties ha publicat una actualització de la seva 
avaluació de riscs sobre la pandèmia de COVID-19, juntament amb una sèrie d’orientacions per a les 
intervencions no farmacèutiques (com la higiene de les mans, el distanciament físic, la neteja i la ventilació).  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

vi) La Comissió firma amb Gilead un contracte d’adquisició conjunta per al subministrament de 
redemsivir. Brussel·les, 8 d’octubre de 2020.  

La Comissió ha firmat amb l’empresa farmacèutica Gilead un contracte marc d’adquisició conjunta per al 
subministrament de fins a 500.000 cicles de tractament Veklury (nom comercial del redemsivir), que inclou 
la possibilitat d’augmentar el subministrament per damunt dels 500.000 cicles de tractament. Per ara, 
Veklury és l’únic medicament que té autorització de comercialització autoritzada.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

vii) La Comissió aprova un tercer contracte per assegurar-se l’accés a una possible vacuna. 
Brussel·les, 8 d’octubre de 2020.  

La Comissió Europea ha aprovat un tercer contracte amb una empresa farmacèutica, Janssen Pharmaceutica 
NV, una de les empreses farmacèutiques de Johnson&Johnson. Una vegada que la vacuna hagi demostrat 
ser segura i eficaç contra la COVID-19, el contracte permetrà als Estats membres adquirir vacunes per a 200 
milions de persones i, a més, tindran la possibilitat d’adquirir vacunes per a altres 200 milions de persones 
més.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Parlament Europeu 

i) La UE necessita més recursos par a protecció civil davant la crisi pandèmica actual. Brussel·les, 
16 de setembre de 2020.  

El Parlament vol reforçar el Mecanisme de Protecció Civil de la UE per a garantir una millor resposta a 
emergències com la del COVID-19. L’esmentat mecanisme ha ajudat amb èxit als Estats membres a salvar 
vides mitjançant la coordinació i assistència en els esforços de protecció civil. També s’ha adquirit a través de 
rescEU material mèdic com ventiladors, equips de protecció personal, vacunes i productes terapèutics per 
donar suport als serveis de salut nacionals.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfth-update
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfth-update
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1737
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1845
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1829
europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86817/la-ue-necesita-mas-recursos-para-proteccion-civil-ante-crisis-como-la-pandemia
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ii) COVID-19: la UE ha d’intensificar els esforços per fer front a l’escassetat de medicaments. 
Brussel·les, 17 de setembre de 2020.  

Els eurodiputats demanen una major resposta de la UE l’escassetat de medicaments, un problema que s’ha 
vist accentuat per la crisis sanitària de COVID-19 arreu d’Europa.  
 
El Parlament demana a la Comissió que faci servir la propera estratègia farmacèutica per garantir que els 
medicaments segurs a Europa estiguin disponibles, siguin accessibles i assequibles, així com s’examinin les 
formes de restablir la fabricació dels productes farmacèutics a Europa. Així mateix, es demana a la Comissió 
que proposi una directiva que estableixi els estàndards mínims per als sistemes sanitaris de qualitat.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iii) El Parlament s’oposa a la legislació sobre productes alimentaris que podrien ser perjudicials 
per als nins. Brussel·les, 8 d’octubre de 2020.  

El Parlament demana a la Comissió que apliqui el principi de precaució i retiri l’E171 de la llista de la UE 
d’additius alimentaris permesos que actualment es fan servir principalment per donar color a productes de 
confiteria o pastisseria, així com xiclets, caramels, xocolates o gelats. Ja que aquests productes són molt 
populars entre els nins, als eurodiputats els preocupa especialment la seva exposició als additius.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iv) El Parlament Europeu considera necessari un pressupost de 9.400 per al nou programa de 
salut de la UE. Brussel·les, 14 d’octubre de 2020.  

Els eurodiputats volen augmentar el pressupost del programa de salut de la UE a 9.400 milions d’euros per a 
millorar la promoció de la salut i fer que els sistemes sanitaris europeus siguin més resistents. La COVID-19 
ha demostrat que la UE necessita amb urgència un ambiciós programa de salut per garantir que els sistemes 
sanitaris puguin fer front a futures amenaces per a la salut. Això no és possible si el pressupost es redueix a 
1.700 milions, tal i com proposen els Estats membres.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

10) Innovació i Recerca 

a) Comissió Europea 

i) La Comissió posa en marxa una convocatòria d’inversió de 1.000 milions d’euros per a 
impulsar la transició ecològica i digital. Brussel·les, 17 de setembre de 2020. 

La Comissió Europa posa en marxa una convocatòria, amb un pressupost de 1.000 milions d’euros, per a 
projectes d’investigació i innovació que responguin a la crisi climàtica i ajudin a protegir els ecosistemes i la 
biodiversitat únics a Europa. La convocatòria del Pacte Verd Europeu finançada en el marc d’Horitzó 2020 
impulsarà la recuperació d’Europa de la crisi de la COVID19, convertint els reptes ecològics en oportunitats 
d’innovació.  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201002IPR88447/parliament-objects-to-legislation-on-food-products-that-might-be-harmful-to-kids
Los%20eurodiputados%20quieren%20aumentar%20el%20presupuesto%20del%20programa%20a%209.400%20millones%20de%20euros,%20tal%20y%20como%20propuso%20la%20Comisión%20en%20un%20principio,%20para%20mejorar%20la%20promoción%20de%20la%20salud%20y%20hacer%20que%20los%20sistemas%20sanitarios%20sean%20más%20resistentes%20en%20toda%20la%20UE.%20COVID-19%20ha%20demostrado%20que%20la%20UE%20necesita%20urgentemente%20un%20ambicioso%20programa%20de%20salud%20de%20la%20UE%20para%20garantizar%20que%20los%20sistemas%20sanitarios%20europeos%20puedan%20hacer%20frente%20a%20futuras%20amenazas%20para%20la%20salud.%20Esto%20no%20es%20posible%20si%20el%20presupuesto%20se%20reduce%20a%201.700%20millones%20de%20euros%20como%20proponen%20los%20Estados%20miembros.
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Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

ii) La Comissió demana als Estats membres que impulsin la connectivitat ràpida a la xarxa i 
desenvolupin un enfocament comú per a la tecnologia 5G. Brussel·les, 18 de setembre de 2020.  

La Comissió ha publicat una Recomanació en la qual demana als Estats membres que impulsin la inversió en 
infraestructures de connectivitat de banda ampla de molt alta capacitat, inclosa la 5G, que és la pedra 
angular de la transformació digital i un pilar fonamental de la recuperació.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) La Comissió estableix les seves noves ambicions en matèria de supercomputació. Brussel·les, 
18 de setembre de 2020.   

La Comissió proposa un nou Reglament per a que l’Empresa Comú d’Informàtica d’Alt Rendiment Europea 
consolidi i faci avançar a Europa en la seva posició de líder en el camp de la supercomputació i la computació 
quàntica. Amb aquest reglament es donarà suport a activitats d’investigació i innovació per a noves 
tecnologies, sistemes i productes de supercomputació, i es potenciaran les capacitats necessàries per fer 
servir la infraestructura i assentar les bases d’un ecosistema de categoria mundial a Europa. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

iv) La Comissió presenta un nou enfocament ambiciós per a fomentar la innovació responsable 
que beneficiï als consumidors i empreses. Brussel·les, 24 de setembre de 2020.  

La Comissió Europea ha adoptat un nou Paquet de mesures sobre finances digitals amb unes Estratègies de 
Finances Digitals i Pagaments Minoristes així com propostes legislatives sobre criptoactius i resiliència digital. 
El Paquet de mesures estimularà la competitivitat i la innovació d’Europa en el sector financer i oferirà als 
consumidors més possibilitats d’elecció i oportunitats en matèria de serveis financers i formes de pagament 
modernes, garantint al mateix temps la protecció dels consumidors i l’estabilitat financera.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) La Comissió estableix un nou Pla per donar suport a la transició ecològica i digital i la 
recuperació de la UE. Brussel·les, 30 de setembre de 2020.  

La Comissió ha adoptat una Comunicació sobre un nou Espai Europeu d’Investigació i Innovació. El nou Espai 
Europeu d’Investigació, basat en l’excel·lència, competitiu, obert i orientat al talent, millorarà el panorama 
de la investigació i la innovació a Europa i accelerarà la transició de la UE cap a la neutralitat climàtica i el 
lideratge digital, donarà suport a la recuperació de l’impacte social i econòmic de la crisi del coronavirus i 
reforçarà la resiliència.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1669
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-common-union-toolbox-reducing-cost-deploying-very-high-capacity
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1603
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-european-high-performance-computing-joint-0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1592
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1684
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1749
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b) Consell de la Unió Europea  

i) El Consell finalitza la seva posició sobre el paquet Horitzó Europa. Brussel·les, 29 de setembre 
de 2020.  

El Consell ha ultimat la seva posició sobre la proposta de reglament pel qual s’estableix Horitzó Europa, el 
programa marc d’investigació i innovació de la UE per als anys 2021-2027 i sobre la proposta de decisió 
relativa al programa específic pel que s’aplica Horitzó Europa. La principal qüestió pendent del reglament es 
refereix al desglossament intern del pressupost d’Horitzó Europa, inclosos els fons que es posaran a 
disposició en el marc de l’instrument de recuperació de la UE (Next Generation EU).  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

c) Parlament Europeu 

i) El Parlament Europeu aprova propostes per fer que la intel·ligència artificial sigui ètica, segura 
i innovadora. Brussel·les, 1 d’octubre de 2020.  

Els eurodiputats aproven propostes per abordar les oportunitats a llarg termini i els desafiaments jurídics 
que planteja la intel·ligència artificial sobre l’ètica, la responsabilitat civil i la propietat intel·lectual.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

11) Brexit 

a) Comissió Europea  

i) La Comissió Europea envia una carta d’emplaçament al Regne Unit per incompliment de les 
seves obligacions. Brussel·les, 1 d’octubre de 2020.  

La Comissió envia una carta d’emplaçament al Regne Unit pel seu incompliment de les obligacions 
establertes a l’Acord de Retirada. Aquest és el punt de partida d’un procediment formal d’infracció contra el 
Regne Unit, el qual disposa del termini d’un mes per a respondre a la carta.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell adopta mesures de seguretat ferroviària relatives al túnel del canal de la Manxa en 
el context del Brexit. Brussel·les, 14 d’octubre de 2020.  

El Consell ha adoptat normativa per tal garantir el funcionament segur i eficient de la connexió ferroviària 
del túnel del canal de la Manxa després de finalitzar el període transitori del Brexit. Aquesta normativa 
permetrà seguir aplicant el mateix règim jurídic a totes les qüestions ferroviàries dins l’àmbit geogràfic de la 

https://www.consilium.europa.eu/media/45766/st11251-re01-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45765/st11256-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/09/29/council-finalises-its-position-on-the-horizon-europe-package/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1798
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concessió del túnel, inclosa la secció sota la jurisdicció del Regne Unit, i també permetrà mantenir una única 
autoritat de seguretat per a supervisar l’aplicació de les normes.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  

c) Parlament Europeu 

i) Els eurodiputats aproven normes per garantir la seguretat i la cooperació de l’eurotúnel. 
Brussel·les, 8 d’octubre de 2020.  

Els eurodiputats aproven dues propostes relatives al túnel del Canal de la Manxa amb l’objectiu de mantenir 
el mateix conjunt de normes que regeixen tot el túnel ferroviari una vegada que el Regne Unit tingui 
l’estatus de tercer país. La legislació facultarà a França per a negociar un nou acord internacional amb el 
Regne Unit i mantenir la Comissió Intergovernamental com la principal autoritat de seguretat per a 
l’Eurotúnel.  
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç.  
 

12) Pressupost de la Unió Europea 

a) Comissió Europea 

i) NextGeneration EU: La Comissió presenta les properes etapes del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, dotat amb 672 500 milions d’euros amb la seva Estratègia Anual de Creixement 
Sostenible del 2021. Brussel·les, 17 de setembre de 2020. 

La Comissió Europea ha establert orientacions estratègiques per a l’aplicació del Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència a la seva Estratègia Anual de Creixement Sostenible de 2021 (EACS). El Mecanisme, principal 
instrument de recuperació i nucli essencial de NextGenerationEU, contribuir a que la UE surti de la crisi 
actual reforçada i dotada amb una major resiliència. El Mecanisme concedirà préstecs i subvencions per 
valor de 672 500 milions d’euros, un import sense precedents, com ajuda financera anticipada pels primers 
anys de recuperació, que són els que resulten crucials. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) Més de 1 000 milions d’euros de política de cohesió de la UE per a donar suport a la 
recuperació d’Espanya. Brussel·les, 23 de setembre de 2020. 

La Comissió Europea ha aprovat la modificació de nou programes operatius més de la política de cohesió a 
Espanya, per un valor total de 1 200 milions d’euros amb càrrec al FEDER per tal de suavitzar l’impacte del 
brot de coronavirus. Aquest enfocament integral de la recuperació re-assignarà fons per tal de reforçar la 
capacitat de resposta del sistema sanitari espanyol amb llits hospitalaris addicionals i mitjançant l’adquisició 
de material farmacèutic i de laboratori, així com equips mèdics i de protecció. A més a més, el suport a les 
PIMES contribuirà a impulsar el sector econòmic. Els fons de la UE es reorientaran cap al desenvolupament 
de les TIC als sectors de l’educació i la formació. 
 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/14/eu-uk-relations-council-adopts-channel-tunnel-railway-safety-measures/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201002IPR88446/eu-uk-relations-meps-approve-rules-to-ensure-eurotunnel-safety-and-cooperation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1658
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) La Comissió Europea emetrà bons SURE de la UE per un import màxim de 100 000 milions 
d’euros en forma de bons socials Brussel·les, 7 d’octubre de 2020. 

La Comissió Europea ha anunciat que emetrà els seus futurs bons SURE de la UE per un import màxim de 100 
000 milions d’euros en forma de bons socials. En aquest sentit, la Comissió ha adoptat un marc de bons 
socials avaluat de manera independent, que té per objectiu oferir als inversors d’aquests bons, la confiança 
de que els fons mobilitzats serviran per un objectiu veritablement social. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Fons de Solidaritat de la UE: la Comissió presenta una ajuda financera per valor de 823 milions 
d’euros pel terratrèmol de Croàcia, les inundacions a Polònia i la crisi del coronavirus. 
Brussel·les, 9 d’octubre de 2020. 

La Comissió Europea ha proposat un paquet de 823 milions d’euros d’ajuda financera dins el marc del Fons 
de Solidaritat de la UE (FSUE) per ajudar als esforços de reconstrucció després del terratrèmol de Croàcia i 
les inundacions a Polònia. El paquet també preveu pagaments anticipats a Alemanya, Irlanda, Grècia, 
Espanya, Croàcia, Hongria i Portugal per ajudar als països a lidiar amb l’emergència sanitària provocada pel 
coronavirus. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) La resposta de la política de cohesió de la UE a la crisi del coronavirus. Brussel·les, 12 d’octubre 
de 2020. 

La Comissió anuncia avui els primers resultats provisionals de l’aplicació de la Iniciativa d’Inversió en 
Resposta al Coronavirus (IIRC) i la Iniciativa d’Inversió de Resposta al Coronavirus Plus (IIRC+). En total, s’han 
reassignat 4 100 milions d’euros a l’assistència sanitària. S’han mobilitzat 8 400 milions d’euros mitjançant la 
concessió de subvencions, préstecs i una sèrie d’instruments financers personalitzats per a ajudar 
l’economia i, en particular, a les PIMES a adaptarse a la crisi. També s’han canalitzat aproximadament 1 400 
milions d’euros a través del FSE per a ajudar a les persones i salvar llocs de feina. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

vi) Política de Cohesió: la Comissió revela els guanyadors dels premis REGIOSTARS 2020. 
Brussel·les, 12 d’octubre de 2020. 

La Comissió ha anunciat als guanyadors de l’edició 2020 dels premis REGIOSTARS als millors projectes de 
tota la UE en l’àmbit de política de cohesió. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1718
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1808
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1857
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1864
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1890
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b) Consell de la Unió Europea 

i) El Consell aprova una ajuda financera de 87 400 milions d’euros als Estats membres en el marc 
del SURE. Brussel·les, 25 de setembre de 2020. 

El Consell ha aprovat una ajuda financera de 87 400 milions d’euros a setze Estats membres en forma de 
préstecs de la UE en el marc del SURE, un instrument europeu de suport temporal per a mitigar els riscs 
d’atur durant la crisi de la COVID-19. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El Consell finalitza la seva posició sobre el paquet d’Horitzó Europa. Brussel·les, 29 de setembre 
de 2020. 

El Consell ha finalitzat la seva posició sobre la proposta de reglament que estableix Horitzó Europa, el 
programa marc de la UE per a recerca i innovació pels anys 2021 a 2027 i sobre la proposta de decisió sobre 
el programa específic que implementa Horitzó Europa. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) El Marc Financer Plurianual i Paquet de recuperació: el Consell aprova el mandat per a les 
negociacions amb el Parlament relatives al Reglament sobre la protecció del pressupost de la 
UE. Brussel·les, 30 de setembre de 2020. 

Els representants permanents dels Estats membres han acordat la posició del Consell sobre un Reglament 
relatiu a un règim general de condicionalitat per a la protecció del pressupost de la Unió. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) Fons de protecció civil: el Consell acorda la seva posició. Brussel·les, 7 d’octubre de 2020. 

La UE està reforçant la seva resposta als desastres naturals i als causats per humans, garantint que els Estats 
membres estiguin millor preparats i l’ajuda pugui arribar ràpidament on es necessiti. Els ambaixadors de la 
UE han acordat el mandat de negociació pels fons del Mecanisme de Protecció Civil en el context del Marc 
Financer Plurianual. El mandat preveu 1 263 milions d’euros en fons. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

v) COVID-19: el Consell acorda la seva posició sobre el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
Brussel·les, 9 d’octubre de 2020. 

Els ambaixadors de la UE han arribat a un acord formal sobre la posició del Consell sobre el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència. El Mecanisme és el nucli de l’instrument de recuperació Next Generation EU, 
dissenyat per a donar resposta a la pandèmia i als reptes que suposa la transició verda i digital. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/25/covid-19-council-approves-87-4-billion-in-financial-support-for-member-states-under-sure/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/29/council-finalises-its-position-on-the-horizon-europe-package/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/30/multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-agrees-mandate-for-negotiations-with-parliament-on-the-regulation-for-the-protection-of-the-eu-budget/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/07/civil-protection-funding-council-agrees-its-negotiating-position/
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Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

c) Parlament Europeu 

i) La votació sobre els recursos propis obre el camí de la recuperació. Brussel·les, 16 de setembre 
de 2020. 

Els eurodiputats acceleren el procediment que permetrà a la UE obtenir 750 000 milions d’euros pel pla de 
recuperació Next Generation EU. La Cambra ha impulsat el procés ja a la sessió plenària de setembre la seva 
opinió legislativa en relació amb la Decisió sobre els recursos propis. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

ii) El Parlament segueix lluitant per un bon acord sobre el Pressupost de la UE a llarg termini. 
Brussel·les, 18 de setembre de 2020. 

Durant el quart triàleg amb el Consell i la Comissió, els negociadors del Parlament han remarcat que encara 
hi ha molta feina per fer abans que es pugui arribar a un acord acceptable. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iii) El Parlament reclama una protecció efectiva del pressupost i de l’Estat de Dret. Brussel·les, 5 
d’octubre de 2020. 

El Parlament considera que les últimes propostes del Consell són insuficients per a crear un vincle real entre 
els fons europeus i el respecte a l’Estat de Dret. La majoria han criticat la posició del Consell sobre el 
mecanisme de condicionalitat, ja que consideren que l’instrument no funcionaria a la pràctica. Alguns, fins i 
tot, han demanat que la UE deixi de finançar vulneracions dels drets fonamentals als Estats membres. 
 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 

iv) La proposta del Parlament per a reforçar els programes insígnia de la UE té un valor de 39 mil 
milions d’euros. Brussel·les, 14 d’octubre de 2020. 

El Parlament ha fet una proposta concreta i realista, 39 mil milions d’euros, per a un increment immediat 
dels sobres dels programes clau al pressupost de la UE a llarg termini. 
 
Per a més informació feu clic al següent enllaç. 
 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/09/covid-19-council-agrees-its-position-on-the-recovery-and-resilience-facility/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86815/vote-on-own-resources-meps-clear-way-for-covid-19-recovery-plan
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200917IPR87313/eu-long-term-budget-ep-still-fighting-for-a-good-agreement
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88433/taxpayers-deserve-effective-protection-of-the-eu-budget-and-of-the-rule-of-law
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201014IPR89323/parliament-s-proposal-to-reinforce-flagship-programmes-is-worth-39-billion-euros
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	iv) Futura estratègia forestal de la UE: una gestió dels boscs de qualitat. Brussel les, 8 d’octubre de 2020.
	v) Llei Europea del Clima: una reducció del 60% de les emissions per a 2030. Brussel les, 8 d’octubre de 2020.

	d) Consultes públiques
	i) Pacte Verd Europeu: mecanisme d’ajustament del carboni a les fronteres.
	ii) Tala il legal: avaluació de les normes europees.
	iii) Desforestació i degradació forestal: reducció de l’impacte dels productes comercialitzats a la UE.
	iv) Reducció dels residus provinents d’envasos – revisió de les normes.
	v) Sistema europeu de comerç de drets d’emissions – normes actualitzades per al sector de l’aviació.


	2) Energia
	a) Comissió Europea
	i) Inversió en la nova estructura energètica: llum verda per a subvencions de la UE prop dels 1.000 milions d’euros. Brussel les, 2 d’octubre de 2020.
	ii) Onada de renovació: duplicar la taxa de renovació per a reduir les emissions, impulsar la recuperació i disminuir la pobresa energètica. Brussel les, 14 d’octubre de 2020.
	iii) Estat de la Unió de l’Energia: progressos realitzats en la transició cap a una energia neta i base per a la recuperació ecològica. Brussel les, 14 d’octubre de 2020.

	b) Parlament Europeu
	i) El Parlament Europeu demana més ajudes per a les regions per assolir l’èxit de la transició energètica. Brussel les, 17 de setembre de 2020.

	c) Consultes públiques
	i) Energia oceànica: avaluació de les energies renovables de la UE.


	3) Agricultura i pesca
	a) Consultes públiques
	i) Política agrícola de la UE: avaluació del seu impacte en hàbitats, paisatges i biodiversitat.
	ii) Agricultura ecològica: Pla d’Acció per al desenvolupament de la producció ecològica a la UE.
	iii) Política agrícola de la UE: impacte en la societat i l’economia de les zones rurals.


	4) Transports
	a) Comissió Europea
	i) El Cel Únic Europeu: en pro d’una gestió del tràfic aeri més sostenible i resilient. Brussel les, 22 de setembre de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) Millora dels drets dels passatgers ferroviaris: acord informal amb el Parlament Europeu. Brussel les, 1 d’octubre de 2020.
	ii) El Consell adopta mesures en matèria de transport ferroviari en relació amb la COVID-19. Brussel les, 2 d’octubre de 2020.

	c) Parlament Europeu
	i) Els eurodiputats volen que els nous cotxes respectin els límits d’emissió sota condicions de conducció reals. Brussel les, 17 de setembre de 2020.
	ii) Drets millors i més robusts per als passatgers ferroviaris. Brussel les, 1 d’octubre de 2020.

	d) Consultes públiques
	i) Combustibles sostenibles de l’aviació – ReFuelEU Aviation.


	5) Afers socials, llibertats civils i justícia.
	a) Comissió Europea
	i) Revisió dels desenvolupaments socials i d’ocupació a Europa: per què la justícia social i la solidaritat són més importants que mai. Brussel les, 15 de setembre de 2020.
	ii) Un nou Pla d’Acció per invertir la tendència a la lluita contra el racisme. Brussel les, 18 de setembre de 2020.
	iii) Un nou inici en matèria de migració: crear confiança i trobar un nou equilibri entre responsabilitat i solidaritat. Brussel les, 23 de setembre de 2020.
	iv) Migració: Un grup de treball europeu per resoldre la situació d’emergència a Lesbos. Brussel les, 23 de setembre de 2020.
	v) Oficina de la Fiscalia Europea: els fiscals fan el seu jurament davant el Tribunal de Justicia. Brussel les, 28 de setembre de 2020.
	vi) Estat de Dret: Primer Informe Anual sobre la situació de l’Estat de Dret a tota la Unió Europea. Brussel les, 30 de setembre de 2020.
	vii) Registre de Transparència Obligatori: prometedors avanços a les negociacions. Brussel les, 6 d’octubre de 2020.
	viii) La Comissió posa en marxa un nou pla de deu anys per a donar suport als gitanos a la UE. Brussel les, 7 d’octubre de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) El Consell adopta conclusions sobre el reforç de la protecció de la renta mínima durant la pandèmia de COVID-19 i posteriorment. Brussel les, 12 d’octubre de 2020.
	ii) El Consell adopta conclusions sobre la millora de les condicions laborals i de vida dels treballadors temporers i altres treballadors mòbils. Brussel les, 12 d’octubre  de 2020.
	iii) El Consell adopta Conclusions per a la millora del benestar de les persones majors a l’era de la digitalització. Brussel les, 12 d’octubre de 2020.
	iv) El Consell adopta una Recomanació per coordinar les mesures que afecten a la lliure circulació. Brussel les, 13 d’octubre de 2020.
	v) Justícia Digital: el Consell adopta conclusions sobre la digitalització per a millorar l’accés a la Justícia. Brussel les, 13 d’octubre de 2020.

	c) Parlament Europeu
	i) Els eurodiputats pregunten a la Comissió per la resposta de la UE respecte al camp de refugiats de Moria. Brussel les, 16 de setembre de 2020.
	ii) Exportacions d’armes a la UE: el Parlament demana més control i transparència. Brussel les, 17 de setembre de 2020.
	iii) Polònia: el Consell ha d’actuar per protegir les minories i la democràcia. Brussel les, 17 de setembre de 2020.
	iv) Cap a un mecanisme vigilància permanent contra el retrocés respecte els valors europeus. Brussel les, 22 de setembre de 2020.
	v) Suport a la població de Bulgària a les seves demandes legítimes. Brussel les, 1 d’octubre de 2020.
	vi) El Parlament demana un mecanisme efectiu i jurídicament vinculant per a protegir els valors de la UE. Brussel les, 7 d’octubre de 2020.
	vii) Els eurodiputats demanen que els valors de la UE siguin plenament i incondicionalment respectats a Bulgària. Brussel les, 8 d’octubre de 2020.
	viii) 2 milions d’euros per ajudar a 500 acomiadats de les drassanes gallegues a trobar feina. Brussel les, 12 d’octubre de 2020.

	d) Consultes públiques
	i) Integració i inclusió dels migrants i de persones amb orígens migrants.
	ii) Justícia transfronterera – Avaluació de les ordres d’execució europees.
	iii) Estratègia de la UE sobre els Drets dels Infants (2021-2024).
	iv) Migració legal


	6) Educació, Joventut, Cultura i Esports
	a) Comissió Europea
	i) Fer realitat un Espai Europeu d’Educació el 2025 i reiniciar l’educació i la formació per a l’era digital. Brussel les, 30 de setembre de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) Capitals Europees de la Cultura: el Consell proposa estendre Galway i Rijeka més enllà de 2020. Brussel les, 7 d’octubre de 2020.

	c) Parlament Europeu
	i) El Parlament celebra el Dia del Multilingüisme. Brussel les, 24 de setembre de 2020.
	ii) Els eurodiputats qüestionen si el nou Pacte de Migració portarà un canvi real. Brussel les, 24 de setembre de 2020.
	iii) El Parlament insta als països a aprofitar al màxim la Garantia Juvenil. Brussel les, 8 d’octubre de 2020.


	7) Economia i mercat
	a) Comissió Europea
	i) La Comissió aprova un pla de recapitalització italià de 44 mil milions d’euros per donar suport a les empreses afectades pel brot de coronavirus. Brussel les, 17 de setembre de 2020.
	ii) La Comissió inicia una investigació en profunditat sobre l’assignació de freqüències de ràdio mòbils per part de Polònia a l’operador de telecomunicacions Sferia. Brussel les, 21 de setembre de 2020.
	iii) Estabilitat financera: la Comissió adopta una decisió, limitada en el temps, que concedirà als participants en el mercat el termini necessari per a reduir la seva exposició a les entitats de contrapartida central del Regne Unit. Brussel les, 21 d...
	iv) La Comissió obre una investigació en profunditat sobre la proposada adquisició d’Eaton Hydraulics per part de Danfoss. Brussel les, 21 de setembre de 2020.
	v) La Comissió ha aprovat l’adquisició de Mercator per part de Fortenova. Brussel les, 21 de setembre de 2020.
	vi) La Comissió inicia una investigació en profunditat sobre el mecanisme de capacitat belga. Brussel les, 21 de setembre de 2020.
	vii) Paquet de mesures sobre finances digitals: la Comissió presenta un nou enfocament ambiciós per fomentar la innovació responsable que beneficiï a consumidors i empreses. Brussel les, 24 de setembre de 2020.
	viii) Unió dels Mercats de Capital: la Comissió impulsa els mercats de capitals europeus. Brussel les, 24 de setembre de 2020.
	ix) Unió duanera: nou pla d’acció per a seguir donant suport a les duanes de la UE en la seva funció vital de protegir els ingressos, la prosperitat i la seguretat de la UE. Brussel les, 28 de setembre de 2020.
	x) La Comissió multa als proveïdors de peces d’automòbils per 18 milions d’euros per acords de càrtel. Brussel les, 29 de setembre de 2020.
	xi) La Comissió aprova, subjecte a condicions, l’adquisició d’Ingenico per part de Wordline. Brussel les, 30 de setembre de 2020.
	xii) La Comissió envia una consulta sobre la proposta de prorrogar i ajustar el Marc Temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal. Brussel les, 2 d’octubre de 2020.
	xiii) La Comissió pren nota de la dispositiva de la sentència del Tribunal General en el cas de la fusió HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia. Brussel les, 5 d’octubre de 2020.
	xiv) La Comissió envia un plec de càrrecs a Conserve Italia per la seva participació en el càrtel de les conserves de verdures. Brussel les, 5 d’octubre de 2020.
	xv) La Comissió aprova l’adquisició de CME per part de PPF. Brussel les, 6 d’octubre de 2020.
	xvi) La Comissió aprova una estratègia italiana, d’1,5 mil milions d’euros, de suport a les empreses afectades pel coronavirus al Sud d’Itàlia. Brussel les, 6 d’octubre de 2020.
	xvii) La Comissió accepta els compromisos de Broadcom per garantir la competència als mercats de xips per a mòdems i descodificadors. Brussel les, 7 d’octubre de 2020.
	xviii) El Mecanisme d’Avaluació de les inversions estrangeres e la UE passa a ser plenament operatiu. Brussel les, 9 d’octubre de 2020.
	xix) Ajudes estatals: la Comissió prorroga i amplia el Marc Temporal per a seguir donant suport a les empreses que pateixin pèrdues significatives al seu volum de negoci. Brussel les, 13 d’octubre de 2020.
	xx) La Organització Mundial del Comerç confirma el dret de la UE a imposar sancions per un valor de 4 000 milions de dòlars a les importacions d’Estats Units. Brussel les, 13 d’octubre de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) El Consell estableix prioritats per a la futura política del mercat únic a l’era posterior a la COVID-19. Brussel les, 21 de setembre de 2020.
	ii) Reglament sobre els índex de Referència: el Consell adopta una posició sobre modificacions per atendre la cessació del LIBOR. Brussel les, 7 d’octubre de 2020.

	c) Eurogrup
	i) L’Eurogrup presenta el seu programa fins Juny 2021. Brussel les, 5 d’octubre de 2020.

	d) Parlament Europeu
	i) Votació final sobre les normes de la UE per a plataformes de crowfunding. Brussel les, 5 d’octubre de 2020.
	ii) Els eurodiputats aproven canvis a la Comissió Europea. Brussel les, 7 d’octubre de 2020.

	e) Consultes públiques
	i) Empreses d’assegurança i reassegurança: revisió de normes cautelars (Directiva Solvència II).
	ii) Revisió sobre les normes sobre construcció de productes.
	iii) Desplegament de la xarxa de banda ampla – avaluació de les normes de la UE sobre ajudes estatals.
	iv) Estat de la propietat intel lectual a tercers països.
	v) Avaluació de les normes de la UE sobre compatibilitat electromagnètica
	vi) Revisió de l’exempció de la normativa antimonopoli al sector de l’automoció de la UE


	8) Cooperació i assumptes internacionals
	a) Comissió Europea
	i) La UE i Geòrgia firmen Acords Financers per a la recuperació de la COVID-19 per un valor de 129 milions d’euros. Brussel les, 29 de setembre de 2020.
	ii) 10 milions d’euros d’ajuda humanitària per a superar l’hivern i la pandèmia del coronavirus. Brussel les, 6 d’octubre de 2020.
	iii) EU/Iran: la Comissió posa en marxa dues plataformes en línia per a donar suport a les PIMES. Brussel les, 6 d’octubre de 2020.
	iv) La Comissió avalua i estableix les prioritats de reforma pels països que desitgin adherir-se a la UE. Brussel les, 6 d’octubre de 2020.
	v) Cimera EU-Ucraïna: la UE proporciona 60 milions d’euros per a reforçar la resiliència socioeconòmica d’Ucraïna. Brussel les, 6 d’octubre de 2020.
	vi) Balcans Occidentals: un pla econòmic i d’inversions per a donar suport a la recuperació i la convergència econòmiques. Brussel les, 6 d’octubre de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) La UE imposa sancions addicionals per abusos contra els drets humans i violacions de l’embargament d’armes. Brussel les, 21 de setembre de 2020.
	ii) Ucraïna: s’afegeix a la llista de sancions de la UE a dues persones i quatre entitats implicades amb la construcció del pont de Kerch. Brussel les, 1 d’octubre de 2020.
	iii) Bielorússia: la UE imposa sancions per la repressió i la falsificació electoral. Brussel les, 2 d’octubre de 2020.
	iv) Nicaragua: el Consell renova el règim de sancions durant un any més. Brussel les, 12 d’octubre de 2020.
	v) La UE pròrroga per un any més el règim de sancions aplicable a les armes químiques. Brussel les, 12 d’octubre de 2020.
	vi) Bòsnia Hercegovina: el Consell adopta unes conclusions sobre l’Operació EUFOR Althea. Brussel les, 12 d’octubre de 2020.
	vii) Bielorússia: la UE adopta conclusions. Brussel les, 12 d’octubre de 2020.

	c) Parlament Europeu
	i) Mediterrani Oriental: Turquia ha de cessar immediatament les seves activitats il legals de perforació. Brussel les, 17 de setembre de 2020.
	ii) Els eurodiputats demanen a que es sancioni als responsables d’enverinar el President de Bielorússia i a Navalny. Brussel les, 17 de setembre de 2020.


	9) Salut Pública i Seguretat Alimentària
	a) Comissió Europea
	i) La UE assigna 150 milions d’euros al transport de productes sanitaris essencials. Brussel les, 18 de setembre de 2020.
	ii) La Comissió firma un segon contracte per assegurar-se l’accés a una possible vacuna. Brussel les, 18 de setembre de 2020.
	iii) La Comissió contribueix al Mecanisme d’Accés Mundial a les Vacunes contra la COVID-19 (COVAX). Brussel les, 18 de setembre de 2020.
	iv) Lluita contra el càncer: una millor protecció dels treballadors front a les substàncies químiques cancerígenes. Brussel les, 22 de setembre de 2020.
	v) La nova avaluació de riscs del Centre Europeu per a la Prevenció de Malalties mostra la necessitat d’intensificar la resposta al coronavirus a la UE. Brussel les, 24 de setembre de 2020.
	vi) La Comissió firma amb Gilead un contracte d’adquisició conjunta per al subministrament de redemsivir. Brussel les, 8 d’octubre de 2020.
	vii) La Comissió aprova un tercer contracte per assegurar-se l’accés a una possible vacuna. Brussel les, 8 d’octubre de 2020.

	b) Parlament Europeu
	i) La UE necessita més recursos par a protecció civil davant la crisi pandèmica actual. Brussel les, 16 de setembre de 2020.
	ii) COVID-19: la UE ha d’intensificar els esforços per fer front a l’escassetat de medicaments. Brussel les, 17 de setembre de 2020.
	iii) El Parlament s’oposa a la legislació sobre productes alimentaris que podrien ser perjudicials per als nins. Brussel les, 8 d’octubre de 2020.
	iv) El Parlament Europeu considera necessari un pressupost de 9.400 per al nou programa de salut de la UE. Brussel les, 14 d’octubre de 2020.


	10) Innovació i Recerca
	a) Comissió Europea
	i) La Comissió posa en marxa una convocatòria d’inversió de 1.000 milions d’euros per a impulsar la transició ecològica i digital. Brussel les, 17 de setembre de 2020.
	ii) La Comissió demana als Estats membres que impulsin la connectivitat ràpida a la xarxa i desenvolupin un enfocament comú per a la tecnologia 5G. Brussel les, 18 de setembre de 2020.
	iii) La Comissió estableix les seves noves ambicions en matèria de supercomputació. Brussel les, 18 de setembre de 2020.
	iv) La Comissió presenta un nou enfocament ambiciós per a fomentar la innovació responsable que beneficiï als consumidors i empreses. Brussel les, 24 de setembre de 2020.
	v) La Comissió estableix un nou Pla per donar suport a la transició ecològica i digital i la recuperació de la UE. Brussel les, 30 de setembre de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) El Consell finalitza la seva posició sobre el paquet Horitzó Europa. Brussel les, 29 de setembre de 2020.

	c) Parlament Europeu
	i) El Parlament Europeu aprova propostes per fer que la intel ligència artificial sigui ètica, segura i innovadora. Brussel les, 1 d’octubre de 2020.


	11) Brexit
	a) Comissió Europea
	i) La Comissió Europea envia una carta d’emplaçament al Regne Unit per incompliment de les seves obligacions. Brussel les, 1 d’octubre de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) El Consell adopta mesures de seguretat ferroviària relatives al túnel del canal de la Manxa en el context del Brexit. Brussel les, 14 d’octubre de 2020.

	c) Parlament Europeu
	i) Els eurodiputats aproven normes per garantir la seguretat i la cooperació de l’eurotúnel. Brussel les, 8 d’octubre de 2020.


	12) Pressupost de la Unió Europea
	a) Comissió Europea
	i) NextGeneration EU: La Comissió presenta les properes etapes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dotat amb 672 500 milions d’euros amb la seva Estratègia Anual de Creixement Sostenible del 2021. Brussel les, 17 de setembre de 2020.
	ii) Més de 1 000 milions d’euros de política de cohesió de la UE per a donar suport a la recuperació d’Espanya. Brussel les, 23 de setembre de 2020.
	iii) La Comissió Europea emetrà bons SURE de la UE per un import màxim de 100 000 milions d’euros en forma de bons socials Brussel les, 7 d’octubre de 2020.
	iv) Fons de Solidaritat de la UE: la Comissió presenta una ajuda financera per valor de 823 milions d’euros pel terratrèmol de Croàcia, les inundacions a Polònia i la crisi del coronavirus. Brussel les, 9 d’octubre de 2020.
	v) La resposta de la política de cohesió de la UE a la crisi del coronavirus. Brussel les, 12 d’octubre de 2020.
	vi) Política de Cohesió: la Comissió revela els guanyadors dels premis REGIOSTARS 2020. Brussel les, 12 d’octubre de 2020.

	b) Consell de la Unió Europea
	i) El Consell aprova una ajuda financera de 87 400 milions d’euros als Estats membres en el marc del SURE. Brussel les, 25 de setembre de 2020.
	ii) El Consell finalitza la seva posició sobre el paquet d’Horitzó Europa. Brussel les, 29 de setembre de 2020.
	iii) El Marc Financer Plurianual i Paquet de recuperació: el Consell aprova el mandat per a les negociacions amb el Parlament relatives al Reglament sobre la protecció del pressupost de la UE. Brussel les, 30 de setembre de 2020.
	iv) Fons de protecció civil: el Consell acorda la seva posició. Brussel les, 7 d’octubre de 2020.
	v) COVID-19: el Consell acorda la seva posició sobre el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Brussel les, 9 d’octubre de 2020.

	c) Parlament Europeu
	i) La votació sobre els recursos propis obre el camí de la recuperació. Brussel les, 16 de setembre de 2020.
	ii) El Parlament segueix lluitant per un bon acord sobre el Pressupost de la UE a llarg termini. Brussel les, 18 de setembre de 2020.
	iii) El Parlament reclama una protecció efectiva del pressupost i de l’Estat de Dret. Brussel les, 5 d’octubre de 2020.
	iv) La proposta del Parlament per a reforçar els programes insígnia de la UE té un valor de 39 mil milions d’euros. Brussel les, 14 d’octubre de 2020.



