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A data de 29/06/2019, darrera actualització, la xifra total de contagiats és de 10 112 754 arreu del món 

amb 501 562 morts, d’aquests casos confirmats 2 227 914 s’han produït els darrers 15 dies, 34 193 041 són 

casos actius i 5 574 719 persones  s’han recuperat. 

 

 

A data de 22 de juny, el Consell de la UE ha adoptat conclusions amb recomanacions als Estats membres, la 

Comissió i els moviments esportius sobre com adreçar la pandèmia de la COVID-19 en el seu estat de 

recuperació. Les conclusions conviden als Estats membres a promocionar les possibilitats de suport a través 

dels programes de la UE, fons i iniciatives, com Erasmus+, el Cos Europeu de Solidaritat, la IIRC i la IIRC+. Per 

a més informació feu clic aquí. 

A data de 24 de juny, el Consell ha adoptat normes excepcionals per a facilitar els préstecs bancaris a la UE. 

Els canvis són relatius als préstecs morosos, a l’extensió dels acords transitoris sobre la implementació dels 

estàndards comptables IFRS 9, la reintroducció temporal d’un filtre prudencial per a exposició de bons; 

flexibilitat addicional per a mitigar els efectes negatius de l’extrema volatilitat del mercat, canvis puntuals al 

càlcul del grau de palanquejament i un retràs en la introducció de la clàusula de protecció, entre altres 

mesures. Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 24 de juny, el Consell de la UE ha adoptat un reglament que permet als Estats membres, com a 

mesura excepcional, pagar fins a 7 mil euros a grangers i fins a 50 000 euros a PIMES actives en el 

processament, màrqueting o desenvolupament de productes agrícoles o cotó, excepte productes pesquers. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 25 de juny, el Consell de la UE ha adoptat conclusions sobre la resposta a la pandèmia en el sector 

d’energia de la UE. Les conclusions volen garantir l’operativitat continua del sistema energètic europeu. Per 

a més informació feu clic aquí. 

A data de 27 de juny, la cimera “Global Goal: Unite for our Future” organitzada per la Comissió Europea i per 

Global Citizen ha mobilitzat 6,15 mil milions d’euros de fons addicionals per ajudar a desenvolupar i garantir 

accés equitatiu a vacunes, tests i tractaments del coronavirus. Els diners recaptats donaran també suport a la 

recuperació econòmica a les regions i comunitats més fràgils del món. 

La quantitat inclou 4,9 mil milions d’euros del BEI, en associació amb la Comissió Europea, i 485 mil milions 

d’euros que han compromès els Estats membres. Això suposa que la marató de recaptació llançada per la 

Presidenta Von der Leyen, ha aconseguit 15,9 mil milions d’euros. Per a més informació feu clic aquí i aquí. 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/22/supporting-the-recovery-of-the-sport-sector-and-addressing-the-covid-19-pandemic-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/24/covid-19-council-adopts-exceptional-rules-to-facilitate-bank-lending-in-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/24/increased-support-for-eu-farmers-affected-by-the-covid-19-crisis-council-adopts-exceptional-measures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/25/response-to-the-covid-19-pandemic-in-the-eu-energy-sector-council-adopts-conclusions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1213
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1216

