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A data de 28/04/2019, darrera actualització, la xifra total de contagiats és de 2 982 688 arreu del món amb 

210 193 morts, d’aquests casos confirmats 1 110 479 s’han produït els darrers 15 dies, 1 935 750 són casos 

actius i 935 205 persones que s’han recuperat. 

 

A data 27 d’abril, el comissari Breton va participar a la videoconferència de Ministres de Turisme dels Estats 

membres de la UE, degut als greus efectes que tindrà la pandèmia del COVID-19 en el sector turístic. La UE 

està mobilitzant totes les eines a la seva disposició per donar suport a la resposta a la crisi a cada Estat 

membre. Els quatre components essencials per donar suport a l’ecosistema turístic són: liquiditat, mobilitat, 

seguretat i una estratègia a llarg termini per aconseguir un sector més verd, sostenible i digitalitzat.  

 

A data 28 d’abril, la Comissió ha publicat una guia per a garantir que els assajos clínics puguin continuar 

tenint lloc a la UE durant la pandèmia de COVID-19. L’objectiu és mitigar la interrupció de la investigació 

clínica a Europa i, per tant, els efectes negatius de la pandèmia, sense comprometre la qualitat i la seguretat. 

Aquestes recomanacions són una part important de l’estratègia general per trobar tractaments i vacuna per 

a protegir els ciutadans contra el coronavirus.  

Amb més de 200 assajos clínics de coronavirus registrats a la base de dades de la UE (EudraCT), la guia 

ofereix recomanacions per tal de trobar mesures simples i flexibles per respondre a la situació actual i per 

garantir que els pacients que participin a assajos clínics arreu de la UE puguin continuar rebent els seus 

medicaments.  

 

A data 28 d’abril, la Comissió ha aprovat un paquet bancari per contribuir a facilitar que els bancs 

concedeixin préstecs a les llars i empreses a tota la UE. L’objectiu d’aquest paquet es garantir que els bancs 

puguin seguir prestant diners amb la finalitat de donar suport a l’economia i ajudar a mitigar les importants 

repercussions econòmiques del coronavirus. S’inclou una Comunicació interpretativa dels marcs comptables 

i prudencial de la UE, a més de modificacions específiques de solució ràpida i normes bancàries.  

Les normes adoptades després de la crisi financera han servit per assegurar que els bancs de la UE siguin 

actualment més resilients i estiguin millor preparats per fer front a les pertorbacions de l’economia. La 

Comunicació recorda que les normes de la UE permeten als bancs i els seus supervisors actuar de manera 

flexible, però a la vegada responsable, durant les crisis econòmiques, amb la finalitat de sustentar als 

ciutadans i les empreses, particularment les PIMES.  

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_758
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_759
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_740

