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SITUACIÓ DEL COVID-19 

Data: 12/03/2020 Actualització: 06/07/2020 
Àmbit: Salut, Crisis 
 

MARC 

En el marc de la crisi del brot del coronavirus (COVID-19). 

RESUM 

Les mesures que s’han pres a nivell internacional i europeu de contenció de contagi del coronavirus i les 

mesures econòmiques . 

COMISSIÓ EUROPEA  

La Comissió Europea va mobilitzar el 31 de gener la convocatòria d’emergència de 10 milions d’euros del seu 

programa Horitzó 2020 per a impulsar de manera urgent de dos a quatre projectes d’investigació per a 

desenvolupar un vacuna contra el coronavirus. Ara ha anunciat un import addicional de 37,5 milions 

destinats a la investigació urgent necessària per al desenvolupament de vacunes, tractament i el diagnòstic 

del COVID-19. Hi ha ara mateix 17 projectes de 136 equips d’investigació que estan treballant per a 

desenvolupar una vacuna, nous tractaments, sistemes de diagnòstic i sistemes mèdics destinats a prevenir la 

propagació així com millors sistemes de seguiment. Més informació aquí. 

Més enllà dels fons d’investigació la Comissió ha anunciat un paquet d’emergència de 232 milions d’euros 

per a ajudar als Estats membres afectats i reforçar els esforços internacionals destinats a ralentitzar la 

propagació del virus. Part dels mateixos estaran destinats a la OMS per al pla de preparació i la resposta a 

l’emergència als països amb sistemes sanitaris precaris i amb una resiliència limitada. 

També ha destinat 3 milions d’euros al Mecanisme de Protecció Civil de la UE per a repatriar nacionals 

xinesos, però Itàlia ha demanat l’aplicació del mateix per la seva falta de recursos i necessitat d’equipament 

mèdic per a la protecció individual però no se li ha donat resposta de moment. 

La Comissió està en contacte constant amb el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties 

(ECDC), que a la vegada està en contacte amb les autoritats sanitàries Xineses i la OMS, publiquen resums 

diaris i realitzen contínuament avaluacions de risc per als ciutadans. A data de 06/07/2019, darrera 

actualització, la xifra total de contagiats és de 11 418 475 arreu del món amb 533 958 morts, d’aquests 

casos confirmats 2 516 486 s’han produït els darrers 15 dies, 4 495 170 són casos actius i 6 552 602 

persones  s’han recuperat. 

Després del Consell extraordinari EPSCO només ha recordat els consells del ECDC i de la OMS: 

- Informar-se amb els canals oficials. 

- Reforçar la comunicació als ciutadans i la importància de la higiene. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_386
https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_410
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- Considerar la presa de decisions sobre esdeveniments públics amb grans aforaments. 

- Prendre decisions sobre viatges innecessaris. 

- Evitar àrees afectades. 

- Fer plans amb antelació per assegurar la capacitació dels hospitals, formació especifica per a les 

plantilles sanitàries i la disponibilitat d’equipament de protecció per aquests últims i per a la 

població de risc. 

També han assegurat que és necessari que tothom dins l’àmbit mèdic estigui degudament equipat, per tant 

van obrir contractació pública per a donar suport a 20 Estats membres, encara no han rebut ofertes ni han 

donat resposta a la petició d’Itàlia en aquest aspecte. 

A data de 10 de març han publicat que prendran mesures per a pal·liar l’impacte del virus sobre el sector de 

l’aviació i el medi ambient. Presentaran una legislació especifica que eximirà temporalment a les companyies 

aèries de les seves obligacions respecte a la utilització de les franges horàries en el marc del Dret de la UE. 

També indiquen que aquesta mesura serà beneficiosa també per al medi ambient, reduint emissions. La 

proposta de modificació del Reglament relatiu a les franges horàries, haurà de ser després aprovat per el 

Parlament i el Consell. 

A data de 13 de març la Comissió ha comunicat una resposta coordinada a nivell europeu1 per fer front i 

mitigar l’impacte econòmic del COVID-19. Els punts principals de la resposta coordinada seran:  

- Assegurar que els sistemes sanitaris tenen els subministres necessaris, preservant la integritat del 

Mercat únic i la producció i distribució de la cadena de valors. 

- Donar suport als ciutadans per tal que els ingressos i els llocs de feina no es vegin afectats 

desproporcionadament i evitar que aquesta crisi tingui un efecte permanent. 

- Donar suport a les empreses i assegurar que la liquiditat del nostre sector financer pugui seguir 

donant suport a l’economia. 

- Permetre als Estats membres que actuïn decisivament d’una manera coordinada, i puguin utilitzar 

de manera totalment flexible les normatives sobre Ajudes Estatals i Estabilitat i Creixement. 

 

Sobre la flexibilitat de la normativa sobre ajudes estatals. La mesura fiscal principal vindrà dels 

pressupostos dels Estats membres, ajudant els ciutadans, a les empreses i en particular a les PIMES.  

Les mesures que podran prendre en línia amb la normativa europea seran subsidis salarials, 

suspensió de pagaments de l’impost de societats, de l’IVA i contribucions socials. També podran 

donar suport financer directament als consumidors, per serveis cancel·lats o bitllets no reemborsats 

pels operadors. També podran ajudar a les empreses a fer front a la falta de liquiditat (d’acord amb 

l’article 107(2)b del TFUE. 

Si s’arribés al nivell de la situació que està patint Itàlia també seria aplicable el 107(3)(b) del TFUE 

per a posar remei a una pertorbació greu de l’economia, i la Comissió està preparant el marc 

normatiu que desenvoluparà l’article en cas de necessitat.   

 
1 Annex de la Comunicació de la Comissió. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_431
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-airports-slots-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf


  

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

 

Document: Nota de situació 
Emissor: CBE/FAR 
Sol·licitant: CBE/AVV 
 

Sobre la flexibilitat del marc fiscal europeu, la Comissió proposarà al Consell aplicar-la de manera 

plena, per tal que els Estats membres puguin implementar les mesures necessàries per a contenir i 

mitigar els efectes socioeconòmics negatius. La situació es pot considerar suficientment qualificada 

per a permetre despeses excepcionals, relatives a la sanitat i a mesures per mitigar els efectes a les 

empreses i als treballadors. També recomanarà, en cas de creixement negatiu o grans descensos de 

l’activitat, ajustar els esforços fiscals requerits als Estats membres. També proposaran al Consell 

activar la clàusula d’escapament general per a adaptar una política fiscal que doni més suport. 

Aquesta clàusula  permetria, en cas de recessió econòmica greu a la zona euro o a tota la UE, 

suspendre l’ajustament pressupostari que recomana el Consell. 

 

Sobre el fet de garantir la solidaritat dins el Mercat Únic, la Comissió considera que una solidaritat 

coordinada és la clau per garantir el subministrament de béns necessaris per a mitigar els riscs 

sanitaris. Actuant conjuntament per a garantir la producció, les reserves, la disponibilitat i l’ús 

racional de l’equipament mèdic de protecció i els medicaments,  de manera oberta i transparent, i 

evitant que es prenguin mesures unilaterals que restringeixin la llibertat de moviment dels béns 

sanitaris essencials. La Comissió està donant directrius als Estats membres sobre com desenvolupar 

els mecanismes de control adequats per a garantir la seguretat dels subministres i posant en marxa 

un procediment accelerat de contractació pública per a aquests béns, i publicant una recomanació 

sobre equipament de protecció no comunitari. Sobre l’impacte en els sistemes de transport de 

mercaderies, la Comissió està treballant amb els Estats membres per tal de garantir la circulació de 

mercaderies essencials a través de les fronteres terrestres. La Comissió està en comunicació amb els 

Estats membres, les autoritats internacionals i associacions europees professionals clau per a 

controlar l’impacte de la crisi sobre el sector del turisme i coordinar les mesures de suport al 

respecte. 

 

Sobre la mobilització del pressupost de la UE, per tal de mitigar els efectes sobre les PIMES, el 

pressupost de la UE desplegarà els seus instruments ja existents per proveir-les amb liquiditat, 

complementant així mesures ja preses a nivell nacional. Durant les properes setmanes redirigiran mil 

milions d’euros del pressupost com a garantia al Fons Europeu d’Inversió per a incentivar als bancs 

que donin liquiditat a les PIMES i a les empreses de petita i mitjana capitalització, donant ajuda a 

unes 100 000 d’aquestes empreses amb un finançament d’uns 8 mil milions d’euros. També donaran 

crèdit de vacances als deutors existents que es vegin afectats negativament. 

 

Sobre la mitigació de l’impacte a l’ocupació, la Comissió considera que s’ha de protegir als 

treballadors de la falta de feina, ingressos i per evitar que suposi un efecte permanent. La Comissió 

accelerarà la preparació d’una proposta legislativa per un Sistema Europeu de Reassegurança de 

l’Atur amb l’objectiu de donar suport als Estats membres amb polítiques de preservació de llocs de 

feina i de capacitats. La Iniciativa d’Inversió de Resposta al Coronavirus facilitarà el desplegament del 

Fons Social Europeu. El Fons Europeu d’Ajustament a la Globalització també es mobilitzarà per a  
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donar suport a persones que han estat acomiadades i als autònoms, aquest fons té disponibles per 

al 2020 fins a 179 milions d’euros. 

La Comissió proposa que la Iniciativa d’Inversió de Resposta al Coronavirus, dirigeixi 37 bilions d’euros de la 

Política de Cohesió, per a lluitar contra la crisi del COVID-19. La Comissió proposa, en aquest sentit, 

renunciar, enguany, a la obligació de requerir als Estats membres de reemborsar els fons no gastats del 

prefinançament dels fons estructurals, que suposarien uns 8 bilions d’euros del pressupost de la UE, i que els 

Estats membres podran utilitzar per a complementar els 29 bilions d’euros de fons estructurals arreu de la 

UE. Aquestes mesures faran que incrementi efectivament la quantitat d’inversions al 2020 per a ajudar a 

anticipar la utilització dels 28 bilions d’euros encara no assignats, dels fons de la política de cohesió  dels 

programes del període 2014-2020. La Comissió ha demanat al Parlament i al Consell que col·laborin per a 

adoptar aquesta proposta durant les properes dues setmanes. La Comissió proposa ampliar l’àmbit del Fons 

de Solidaritat de la UE, incloent-hi les crisis de sanitat publica, per així poder mobilitzar-lo en cas de 

necessitat per els Estats membres més afectats, aquest fons té fins a 800 milions d’euros disponibles el 2020. 

A data de 16 de març la Comissió ha adoptat mesures immediates per protegir la disponibilitat de 

subministraments d’equips de protecció de personal, exigint que les exportacions d’aquests equips de fora 

de la UE estiguin subjectes a una autorització d’exportació dels Estats membres. Els equips de protecció de 

personal cobreixen equipaments com màscares, ulleres de protecció, viseres o protecció per al nas i la boca. 

Hi ha necessitats importants d’equips de protecció a la UE pel que fa a hospitals, pacients, treballadors de 

camp i autoritats de protecció civil. 

Aquest acte d’execució, adoptat pel procediment d’urgència, preveu autoritzacions per a exportacions a 

països tercers. Serà vàlid per a un període de sis setmanes, durant el qual es consultarà als Estats membres 

sobre les possibles adaptacions i abast de la mesura actual i les futures passes.  

Una resposta europea unificada supera la situació en què els Estats membres adopten enfocaments 

individuals que afecten a la circulació d’aquests equips al mercat únic, així com a països tercers, i reforça la 

solidaritat europea. Alguns Estats membres de primer nivell ja han indicat l’acceptació de les sol·licituds de la 

Comissió per modificar les seves mesures nacionals per garantir que els equips vitals estiguin a l’abast dels 

que més ho necessiten arreu de la UE.  

A data de 16 de març, Ursula Von der Leyen, ha comparegut per anunciar que la Comissió proposa prohibir 

tots els viatges considerants no essencials cap a la UE durant mínim 30 dies. Només es permetran viatges 

essencials per a persones de tercers països. 

A data de 16 de març la DG Competència de la Comissió Europea ha habilitat una unitat específica per a 

atendre sol·licituds d’autorització de règims d’ajuda que les autoritats competents desitgin llançar per a 

donar suport a les empreses afectades per les mesures adoptades per a contenir el COVID-19. Aquesta 

unitat està disposada per a atendre consultes prèvies que desitgin realitzar-se de manera informal. Per a 

accedir a la informació de contacte cliqueu aquí. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468
https://twitter.com/vonderleyen/status/1239568170152857607
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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La seva missió és agilitzar al màxim l’autorització dels règims d’ajuda que s’hagin de notificar, i que els seus 

destinataris siguin las empreses afectades per les mesures senyalades. Al següent enllaç es pot trobar com a 

exemple el règim proposat per Dinamarca, que es va aprovar en 24 hores. 

A data 16 de març, com a part de la resposta coordinada de la UE, la Comissió ha ofert 80 milions d’euros 

d’ajuda financera a CureVac, una empresa innovativa de desenvolupament de vacunes, de Tübingen, 

Alemanya, per a ampliar el desenvolupament i la producció d’una vacuna contra el Coronavirus a Europa. Els 

fons vendrien d’una garantia de la UE d’un préstec valorat actualment del Banc Europeu d’Inversions (EIB) 

d’un import idèntic, dins el marc del Mecanisme de Finançament de Malalties Infeccioses InnovFin del 

Programa Horitzó 2020. 

A data de 16 de març, la Comissió ha presentat les directrius als Estats membres sobre mesures relacionades 

amb la gestió de fronteres en el context de l’emergència del COVID-19. L’objectiu és protegir la salut dels 

ciutadans, assegurar el tractament adequat de les persones que han de viatjar i assegurar-se que es 

mantindran els serveis essencials. Els comissaris de Salut i assumptes exteriors han presentat les directrius 

als ministres de Salut i Afers Interns de la UE en la seva primera reunió per videoconferència. 

- Protegir la salut de les persones 

Les persones amb risc de contagiar COVID-19 haurien de tenir accés a una assistència sanitària adequada, ja 

sigui al país d’arribada o de sortida, i coordinar-se entre els dos. 

Es podrà sotmetre a tots els que entrin al territori nacional a controls sanitaris sense la introducció de 

controls de frontera. La diferència entre els controls de salut normals i els de frontera és la possibilitat de 

denegar l’entrada de persona als territoris. No s’hauria de poder rebutjar l’entrada a les persones que estan 

malaltes, sinó que se’ls hi hauria de donar accés a l’assistència sanitària.  

Els Estats membres podran re-introduir controls de fronteres internes per raons de política pública que, en 

situacions extremadament crítiques, poden incloure la salut pública. Aquests controls fronterers haurien 

d’estar organitzats per evitar l’aparició de cues que arrisquin a augmentar la propagació del virus. Els Estats 

membres s’haurien de coordinar només per fer una selecció de salut a un costat de la frontera. Tots els 

controls fronterers s’han d’aplicar de manera proporcional i tenint en compte la salut de les persones. Els 

Estats membres sempre han d’admetre els seus propis ciutadans i residents i han de facilitar el trànsit 

d’altres ciutadans i residents de la UE que tornen a casa seva. Així mateix es podran adoptar mesures com 

per exemple exigir un període d’auto-aïllament. Els Estats membres haurien de facilitar el trànsit de 

treballadors entre fronteres, però no només els que treballen en el sector sanitari i l’alimentació, sinó també 

altres serveis essencials (atenció a la infància, atenció a la gent gran...) 

- Garantir els béns i serveis essencials 

La lliure circulació de mercaderies es necessària per mantenir la disponibilitat dels serveis essencials, com 

ara subministrament d’aliments o equips mèdics i de protecció vital.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_454
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_474
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
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De manera més general,  les mesures de control no han de causar greus interrupcions en les cadenes de 

subministrament, els serveis essencials d’interès general i de les economies nacionals i de l’economia de la 

UE en general. En la mateixa línia, el moviment segur dels treballadors del transport, inclosos els conductors 

de camions i trens o pilots aeris, és un factor clau per assegurar un moviment adequat de mercaderies i 

personal essencial.  

No s’han d’imposar certificacions addicionals a les mercaderies que circulin legalment al mercat únic de la 

UE, ja que no s’ha demostrar que els aliments siguin una font de transmissió de COVID-19. 

A data 17 de març Comissió llança un equip europeu d’experts científics per enfortir la coordinació i la 

resposta mèdica de la UE. L’equip estarà compost per set epidemiòlegs i viròlegs de diferents Estats 

membres per a formular directrius de la UE sobre mesures de gestió de riscs basades en la ciència, i 

assessorarà sobre els temes següents: 

- Formulació de mesures de resposta dirigides a tots els Estats membres d’acord amb les diferents 

etapes de l’epidèmia a la UE i tenint en compte els contextos particulars de cada Estat. 

- Identificació i mitigació de les bretxes, inconsistències o deficiències significatives en les mesures 

preses o que es prendran per contenir el virus. 

- Priorització de l’assistència sanitària, protecció civil i altres recursos, així com mesures de suport que 

s’organitzaran o coordinaran a nivell de la UE. 

- Recomanació de mesures per abordar i mitigar les conseqüències a llarg termini del COVID-19. 

A data de 18 de març, la Comissió ha publicat directrius per garantir els drets dels viatgers de la UE.  Aquesta 

orientació ajudarà als passatgers, indústria i les autoritats nacionals en aquesta situació sense precedents, 

que ha suposat importants restriccions de moviment imposades pels governs nacionals. A més, també 

s’espera que ajudin a reduir els costos del sector del transport, uns dels més afectats pel brot. Les directrius 

cobreixen els drets dels viatgers quan viatgen en avió, ferrocarril, vaixell o autobús, vies navegables 

marítimes i interiors, així com les obligacions corresponents per als transportistes. Si els passatgers 

s’enfronten a l’anul·lació del seu viatge, per exemple, podran triar entre el reemborsament del preu del 

bitllet o la possibilitat del canviar-lo per més endavant. Al mateix temps, les directrius aclareixen que estem 

davant circumstàncies “extraordinàries”, amb la conseqüència de no poder invocar determinats drets, com 

la indemnització en cas de cancel·lació de vol a menys de dues setmanes a partir de la data de sortida.  

A data 19 de març, la Comissió Europea ha adoptat un Marc Temporal que permet als Estats membres fer ús 

de la flexibilitat prevista en les normes sobre ajudes estatals amb la finalitat de donar suport a l’economia en 

el context del brot del COVID-19. Juntament amb moltes altres mesures de suport que els Estats poden fer 

servir d’acord amb les normes vigents en matèria d’ajudes estatals, el Marc Temporal permet als Estats 

membres garantir que les empreses disposin de suficient liquiditat i preservin la continuïtat de l’activitat 

econòmica durant i després del coronavirus.  

El Marc Temporal contempla cinc tipus d’ajudes: 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf


  

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

 

Document: Nota de situació 
Emissor: CBE/FAR 
Sol·licitant: CBE/AVV 
 

• Subvencions directes, avantatges fiscals selectius i anticipació. Els Estats membres poden establir 

règims per a concedir fins a 800.000 euros a una empresa per tal de fer front a les seves necessitats 

urgents de liquiditat. 

• Garanties estatals per a préstecs concedits per bancs a empreses. Els Estats membres poden oferir 

garanties estatals per a garantir que els bancs segueixin concedint préstecs als clients que els necessiten.  

• Préstecs públics bonificats a les empreses. Els Estats membres poden concedir a les empreses préstecs 

amb tipus d’interès reduïts que puguin ajudar a empreses a cobrir necessitats immediates de capital i 

inversió. 

• Salvaguarda per als bancs que canalitzen l’ajuda estatal a l’economia real. Alguns Estats membres 

tenen previst aprofitar les capacitats creditícies de les que disposen els bancs i utilitzar-les per canalitzar 

el suport a les empreses, en particular les PIMES. El Marc deixa clar que aquesta ajuda es considera 

ajuda directa als clients dels bancs i ofereix orientacions sobre com garantir que el falsejament de la 

competència entre les entitats bancàries es redueixi al mínim. 

• Assegurança de crèdit a l’exportació a curt termini. El Marc introdueix una major flexibilitat en quant a 

la forma de demostrar que determinats països presenten riscs no negociables, permetent així que l’Estat 

ofereixi assegurances de crèdit a l’exportació a curt termini.  

El Marc Temporal contribuirà a orientar el suport a l’economia, limitant al mateix temps les conseqüències 

negatives per a la igualtat de condicions en el mercat únic, i durarà fins a finals de 2020.  

A data 19 de març de 2020, la Comissió ha creat una primera reserva d’emergència d’equips mèdics de 

rescEU per als països de la UE, constituïda per equips mèdics com respiradors, màscares de protecció, 

vacunes i mitjans terapèutics i subministres de laboratori.  La reserva rescEU funcionarà de la següent 

manera: 

• La reserva es constituirà en un o varis Estats membres. L’estat que l’allotgi serà responsable de 

l’adquisició dels equips.  

• La Comissió finançarà el 90% de la reserva, per mitjà del Centre de Coordinació de la Resposta a 

Emergències que gestionarà la distribució dels equips per garantir que es dirigirà on sigui més 

necessària. 

• El pressupost inicial de la reserva de la UE és de 50 milions d’euros, dels quals 40 milions estan subjectes 

a l’aprovació de les autoritats pressupostàries.  

A més, en el marc de l’Acord d’adquisició conjunta, els Estats membres estan comprant equips de protecció 

personal, respiradors i elements necessaris per a realitzar proves del coronavirus. Aquest enfocament 

coordinat ofereix als Estats de la EU una posició sòlida en el moment de negociar amb la indústria la 

disponibilitat i preu dels medicaments.  

A data 20 de març, la Comissió Europea proposa l’activació de la clàusula general de salvaguarda del Pacte 

d’Estabilitat i Creixement (PEC) dins la seva estratègia per a respondre de forma ràpida i coordinada a la 

pandèmia del COVID-19. Una vegada sigui aprovada pel Consell, permetrà als Estats membres adoptar 

mesures per fer front a la crisi de forma adequada, apartant-se de requisits pressupostaris que s’aplicarien 

normalment en virtut del marc pressupostari europeu. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_499
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La proposta representa una passa important en el compliment del compromís de la Comissió de fer ús de 

tots els instruments de política econòmica a la seva disposició per a donar suport als Estats membres a l’hora 

de protegir els seus ciutadans i minorar les conseqüències les socioeconòmiques negatives de la pandèmia.  

A data 20 de març, la Comissió continua treballant amb la indústria i els Estats membres per a maximitzar la 

disponibilitat de màscares, guants, bates i altres subministres mèdics. Els esforços inclouen augmentar la 

producció dels fabricants existents, facilitar les importacions i activar formes alternatives de produir equips. 

A sol·licitud urgent de la Comissió, el Comitè Europeu de Normalització (CEN) i el Comitè Europeu de 

Normalització Electrotècnica (CENELEC) arribaren a un acord amb efectes immediats de posar a disposició 

una sèrie de normes europees per a certs dispositius mèdics i equips de protecció personal. Aquesta acció 

ajudarà a les empreses de la UE i tercers països que estiguin dispostes a fabricar aquests articles a començar 

ràpidament la producció i distribuir-los en el mercat intern.  

A data 23 de març la Comissió Europea ha publicat una sèrie d’orientacions pràctiques per tal d’aplicar les 

seves Directrius sobre mesures de gestió de fronteres, amb la finalitat de mantenir el transport en moviment 

per la UE durant la pandèmia actual. Per a garantir que les cadenes de subministrament siguin funcionant, es 

demana als Estats membres que designin immediatament com a “carrils verds” tots els passos fronterers 

interns pertinents de la xarxa transeuropea de transport (RTE-T). Els carrils verds hauran d’estar oberts a tots 

els vehicles de mercaderies, independentment dels productes que transportin.  

Passos fronterers amb carrils verds 

En els carrils verds, els procediments s’han de reduir i simplificar fins al mínim necessari. Els controls i 

inspeccions s’hauran de realitzar dins el vehicle i només se’ls demanarà el document d’identitat, el permís de 

conducció i, si escau, una carta de l’ocupador. S’hauran d’acceptar la presentació de documents en format 

electrònic. 

Davant la situació actual, s’insta als Estat membres a que suspenguin temporalment totes les restriccions 

d’accés a les carreteres que estiguin vigent en el seu territori, com la prohibició de circular els caps de 

setmana o durant la nit. A més, la Comissió anima als Estats membres a crear corredors de trànsit segurs per 

a que els conductors privats i passatgers, com treballadors sanitaris i de transport, així com els ciutadans de 

la UE que siguin repatriats, puguin creuar els països directament i amb prioritat en qualsevol direcció que 

necessitin, dins de la RTE-T. Això s’haurà de fer romanent estrictament en la ruta designada i fent les pauses 

mínimes necessàries. Els Estats membres hauran de vetllar per a que hagi almenys un aeroport funcional per 

als vols de repatriació i de socors internacional. 

Cooperació reforçada entre els Estats membres de la UE i tercers països 

La Comissió ha establerts una xarxa de punts de contacte nacionals i una plataforma per tal de facilitar sobre 

les mesures de transport adoptades pels Estats membres en resposta al coronavirus. Els punts de contacte 

nacionals hauran de donar suport al funcionament eficaç dels passos fronterers amb carril verd. Es convida 

als tercers països a col·laborar estretament amb aquesta xarxa per a garantir la circulació de mercaderies en 

totes les direccions.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_502
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_510
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Aplicació de les normes per als treballadors del transport 

La Comissió recomana als Estats membres que prenguin mesures per garantir la lliure circulació dels 

treballadors que participen en el transport internacional, sigui quin sigui el mitjà de transport.  

En particular, s’hauran de suprimir les normes com les restriccions de desplaçament i la quarantena 

obligatòria dels treballadors que no mostrin símptomes.  Els certificats de capacitació professional 

reconeguts internacionalment seran suficients per a demostrar l’activitat d’un treballador en el transport 

internacional; a falta de certificat s’haurà d’acceptar una carta firmada per l’ocupador.  

Per altra banda, es necessitaran millores d’higiene i logística en aeroports, ports estacions de ferrocarril i 

altres centres de transport terrestre.  

Tots aquests principis s’hauran d’aplicar també als nacionals de tercers països si són essencials per a garantir 

que les mercaderies circulin lliurement per la UE.  

A data 24 de març, la Comissió ha anunciat que la licitació conjunta per a l’adquisició d’equips de protecció 
individual (EPI) per fer front a la crisi del coronavirus ha estat tot un èxit. Els productors han presentat 
ofertes que cobreixen, i en alguns casos superen, les quantitats sol·licitades pels vint-i-cinc Estats membres 
que participen en la licitació. 

La licitació conjunta inclou màscares de tipus 2 i 3, guants, ulleres protectores, pantalles facials, màscares 
quirúrgiques i monos. D’aquesta manera es dona seguretat als hospitals, els professionals de la sanitat, les 
residències i les persones que els necessiten, que disposaran de l’equip necessari per a protegir-se del virus i 
limitar la seva propagació. L’equip hauria d’estar disponible en dues setmanes després que els Estats 
membres firmin els contractes de licitació. 

A data 25 de març, la Comissió ha adoptat decisions sobre normes harmonitzades que permetran als 
fabricants comercialitzar productes d’alta eficàcia en la protecció dels pacients, els professionals sanitaris i 
els ciutadans en general. Les normes facilitaran un procediment d’avaluació més ràpid i menys costós. Les 
normes harmonitzades revisades suposaran un paper fonamental en l’actual pandèmia, ja que es refereixen 
a productes com màscares quirúrgiques, bates, equips de protecció integral, rentadores desinfectants i 
esterilitzadors.  

Una vegada s’apliquin aquestes normes, els fabricants de productes sanitaris i altres agents econòmics 
afectats podran complir els requisits de salut i seguretat de la legislació de la UE, tenint en compte les 
solucions tècniques més actualitzades. Una vegada publicades en el Diari Oficial de la UE, aquestes normes 
certifiquen la conformitat dels productes amb els requisits de les tres Directives sobre productes sanitaris.  

A data 25 de març, la Comissió Europea ha publicat directrius vàlides en el territori de la UE per establir el 
criteri a l’hora de filtrar inversions estrangeres en un moment de crisi de salut pública i de vulnerabilitat 
econòmica. L’objectiu és preservar les empreses i els actius de la UE, especialment en àmbits com la salut, la 
investigació mèdica, la biotecnologia i les infraestructures essencials per a la nostra seguretat i l’ordre públic, 
sense perjudicar l’obertura de la UE a la inversió estrangera.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_528
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Segons les normes vigents de la UE, els Estats membres tenen la facultat de controlar les inversions 
estrangeres directes (IED) de països no europeus per motius de seguretat o d’ordre públic. La protecció de la 
salut pública es reconeix com a motiu principal d’interès general. Com a resultat, els Estats membres poden 
imposar mesures mitigadores (com ara compromisos de subministrament per satisfer les necessitats vitals 
nacionals i europees) o evitar que un inversor estranger adquireixi el control sobre una empresa. Actualment 
hi ha mecanismes nacionals de filtratge de la IED a 14 Estats membres. Amb la normativa de selecció 
d’inversions estrangeres vigent des de l’any passat, la UE està ben equipada per coordinar el control de les 
adquisicions estrangeres realitzades al nivell dels Estats membres  

D’acord amb les seves directrius, la Comissió fa una crida als Estats membres que ja disposen d’un 
mecanisme de filtratge existent per fer un ús complet de les eines a la seva disposició en virtut de la 
legislació de la UE i nacional, per tal d’evitar fluxos de capital procedents de països de la UE que puguin 
perjudicar la seguretat o l’ordre públic d’Europa.  

La Comissió també demana als altres Estats membres que estableixin un mecanisme de filtre complet i, 
alhora, que plantegin totes les opcions, d’acord amb la legislació europea i les obligacions internacionals, per 
abordar els possibles casos en què l’adquisició o el control d’una empresa o tecnologia per part d’un inversor 
estranger suposaria un risc per a la UE.  

A data 25 de març la Comissió ha mostrat el seu suport al sector agroalimentari de la UE que està mostrant 

la seva capacitat de resistència continua proporcionant als europeus aliments d’alta qualitat i seguretat. No 

obstant això, els agricultors i els productors s’enfronten a dificultats i molta pressió. Garantir la seguretat 

alimentària i una cadena de subministrament eficaç d’aliments a tot el continent continua sent una de les 

prioritats de la Comissió. Des de l’inici de la crisi la Comissió ha adoptat les següents mesures per donar 

suport al sector agroalimentari: 

• Ampliació del termini per a les sol·licituds de pagament de la PAC: el nou termini per a les sol·licituds 

serà el 15 de juny enlloc del 15 de maig, la qual cosa permet una major flexibilitat als agricultors. 

• Augment de l’ajut estatal: en virtut del recent Marc Temporal d’Ajuts Estatals, els agricultors podran 

beneficiar-se d’una ajuda màxima de 100.000 euros per explotació, i les empreses d’elaboració i 

comercialització d’aliments poden beneficiar-se d’un màxim de 800.000 euros. Aquest import es pot 

superar amb ajuda de minimis, un tipus de suport nacional específic per al sector agrari que es pot 

concedir sense aprovació prèvia de la Comissió. Recentment l’ajuda s’ha incrementat fins a 20.000 

euros i, en segons quins casos, fins a 25.000- Això significa que el suport nacional total que es pot 

concedir per explotació agrícola és de 120.000 euros o 125.000 en el Marc Temporal.  

• Flux continu de productes alimentaris a través de la UE: la Comissió s’està coordinant de manera 

estreta amb els Estats membres per assegurar un mercat únic de mercaderies que funcioni 

mitjançant la creació de “carrils verds”. Aquests “carrils verds”, basats en punts de pas claus de 

frontera designats, tindran control de pas fronterers que no superaran els 15 minuts.  

A data 26 de març, la Comissió ha instat als Estats membres de la UE a donar suport a les operacions de 

càrrega aèria durant la crisi del coronavirus. Les noves directrius recomanen mesures operatives i 

organitzatives per a mantenir en moviment els fluxos essencials de transport, especialment de personal i 

subministrament mèdic. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_531
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_533
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Una de les mesures consisteix en animar als Estats membres a concedir drets de trànsit temporals per a 

operacions de càrrega addicionals des de fora de la UE a les que normalment s’aplicarien restriccions, fins i 

tot si aquestes operacions de transport de mercaderies es porten a terme amb aeronaus de passatgers. 

També es recomana als Estats membres que eliminin temporalment les limitacions nocturnes o restriccions 

de franges horàries als aeroports per a les operacions essencials de càrrega aèria i que facilitin l’ús 

d’aeronaus de passatgers per a les operacions de càrrega. Les tripulacions aèries d’aquestes aeronaus 

hauran d’estar exemptes de restriccions de viatge si no presenten símptomes. 

És crucial que els aeroports que segueixin oberts tinguin capacitat suficient per a gestionar la càrrega aèria i 

que estableixin mesures especials per al personal de transport implicat en el transport de mercaderies.  

La Comissió també demana als tercers països que s’abstinguin d’imposar restriccions innecessàries a les 

operacions de transport aeri de càrrega, especialment aquelles incompatibles amb el acords vigents. 

Aquestes mesures excepcionals seran temporals i es limitaran a la crisi del COVID-19. 

A data de 27 de març, la Comissió ha proposat habilitar 75 milions d’euros a càrrec del pressupost de la UE 

per ajudar als Estats membres a repatriar a ciutadans de la UE i per augmentar el pressupost de la reserva 

d’emergència d’equips mèdics coneguda com a rescEU. 

• Vols de repatriació. Gràcies als vols de repatriació organitzats a través del Mecanisme de Protecció 

Civil de la Unió i cofinançats per la UE, 2 312 persones han estat repatriades a Europa des que va 

començar el brot. En els propers dies estan previstos més de 80 nous vols de repatriació. Dins el 

marc del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió, la UE contribueix a sufragar vols de repatriació 

que transporten a ciutadans de més d’un Estat membre en base al principi de solidaritat. 

• Reserva d’emergència rescEU. Aquesta proposta de la Comissió incrementarà el pressupost total de 

la primera reserva d’emergència rescEU d’equips mèdics (respiradors, màscares de protecció i 

subministres mèdics essencials) a 80 milions d’euros. 

A data de 27 de març, la Comissió ha modificat la Comunicació sobre l’assegurança de crèdit a l’exportació a 

curt termini, retirant temporalment a tots els països de la llista de països amb riscs negociables fins el 31 de 

desembre de 2020. D’aquesta manera, l’assegurança pública de crèdit a l’exportació a curt termini serà més 

accessible en vistes de l’actual crisi lligada al brot de coronavirus. Aquesta modificació amplia encara més la 

flexibilitat introduïda per el Marc Temporal d’ajudes estatals en relació a la possibilitat de que les 

asseguradores estatals facilitin assegurances a l’exportació a curt termini. 

Aquesta modificació sorgeix dels resultats de la consulta pública llançada, el 23 de març, amb caràcter 

urgent, per tal d’avaluar la disponibilitat de capacitat privada d’assegurança de crèdit a l’exportació a curt 

termini per a les exportacions a tots els països que figuren com a països amb riscs que son negociables. El 

resultat de la consulta ha determinat la imminent insuficiència de la capacitat de mercat de les assegurances 

privades per a les exportacions a tots els països, a la vegada que espera que la demanda d’assegurances 

augmenti de forma significativa com a conseqüència de la crisi actual. Les asseguradores estatals podran, en 

principi, intervenir i facilitar assegurances que donin cobertura al risc de crèdit a l’exportació a curt termini a 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_542
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.392.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2012:392:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.392.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2012:392:TOC
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tots els països sense necessitat que l’Estat membre en qüestió hagi de demostrar que el país corresponent 

és temporalment no negociable. 

A data de 27 de març, la Comissió ha enviat als Estats membres una consulta per a un esborrany de proposta 

per ampliar el Marc Temporal d’Ajuda Estatal. Durant els últims dies la Comissió ha pres 14 decisions d’ajuda 

estatal basades en el Marc Temporal per aprovar 22 mesures nacionals que donaran liquiditat als negocis 

Europeus. La Comissió proposa ampliar el Marc Temporal afegint possibilitats de suport addicional per a cinc 

tipus de mesures d’ajuda: 

1. Més suport per a la Investigació i Desenvolupament (I+D) relacionat amb el coronavirus per tal de 

fer front a la crisi sanitària. Es podran atorgar encara més ajudes si els Estats membres cooperen de 

manera transfronterera. 

2. Més suport per a la construcció i millora de les instal·lacions de proves per als productes rellevants 

per a fer front al brot de coronavirus, com les vacunes, l’equipament o els dispositius  mèdics, 

material de protecció i desinfectants. Els Estats membres podran atorgar també garanties sense 

pèrdues per tal de proporcionar incentius per a què les empreses inverteixin. Es podran atorgar 

encara més ajudes si els Estats membres cooperen de manera transfronterera. 

3. Més suport per a la producció de productes rellevants per a fer front al brot de coronavirus , com 

les vacunes, l’equipament o els dispositius  mèdics, material de protecció i desinfectants. Els Estats 

membres podran atorgar també garanties sense pèrdues per tal de proporcionar incentius per a què 

les empreses inverteixin. Es podran atorgar encara més ajudes si els Estats membres cooperen de 

manera transfronterera. 

4. Suport específic en forma d’aplaçament de pagament d’impostos i/o suspensions de les 

contribucions de la seguretat social dels empresaris, per tal d’ajudar a evitar acomiadaments 

causats per la crisis del coronavirus a regions o sectors específics que són els més afectats pel brot.  

5. Suport específic en forma de subsidis salarials per als empleats per ajudar a evitar acomiadaments 

causats per la crisis del coronavirus a regions o sectors específics que són els més afectats pel brot.  

Aquestes possibilitats de suport específic donen als Estats membres flexibilitat d’intervenció selectiva en 

base a aquesta gran necessitat. Aquesta possibilitat complementa la de prendre mesures generals 

disponibles per a totes les empreses, que estaria fora de l’àmbit del control de la UE sobre l’ajuda estatal. 

A data 30 de març, la Comissió ha presentat directrius sobre l’aplicació de la restricció temporal dels viatges 

no essencials a la UE. Aquestes directrius ajudaran als guàrdies de fronteres i a les autoritats competents en 

matèria de visats, facilitaran l’assessorament sobre l’aplicació de la restricció temporal en la frontera, la 

facilitació del règim de trànsit per a la repatriació de ciutadans de la UE i l’expedició de visats.  

Aplicació a les fronteres de la restricció temporal dels viatges 

S’han facilitat directrius practiques detallades a les autoritats frontereres sobre qüestions clau com : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_551
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
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• Criteris per a la denegació d’entrada. La restricció relativa dels viatges no essencials a la UE s’aplica 

als nacionals de tercers països no residents que presentin símptomes o que s’hagin vist especialment 

exposats al risc d’infecció i suposin una amenaça per a la salut pública. Tota decisió relativa a la 

denegació d’entrada ha de ser proporcionada i no discriminatòria.  

• Excepcions. Els nacionals i familiars dels Estats membres de la UE i de l’espai Schengen, així com els 

nacionals de tercers països que siguin residents de llarga duració a la UE, estan exemptes de la 

restricció temporal de viatges a efectes de tornar al seu país d’origen. Alguns treballadors de fora de 

la UE també estan exemptes, com els professionals de la salut, treballadors fronterers i del sector 

agrícola. Els nacionals de San Marino, Andorra, Mònaco i Vaticà es consideraran nacionals de la UE. 

• Seguretat. Les autoritats frontereres han d’aplicar estrictament el Codi de fronteres Schengen als 

viatgers que tinguin l’entrada permesa, comprovant l’autenticitat dels documents de viatges i 

procurant controls sistemàtics a efectes de la protecció contra possibles amenaces.  

• Inspeccions a la sortida. Les autoritats frontereres hauran de facilitar informació sobre la restricció 

dels viatges i els casos preocupants als serveis sanitaris pertinents.  

Trànsit i repatriació  

Els Estats membres hauran de facilitar el trànsit dels ciutadans a tots els Estats membre de la UE i dels Estats 

associats a Schengen i els seus familiars, independentment de la seva nacionalitat, així com dels nacionals de 

tercers països titulars d’un permís de residència i les persones al seu càrrec que retornin al seu Estat 

membre de nacionalitat o residència.  

Els nacionals de Sèrbia, Macedònia del Nord, Montenegro i Turquia rebran el mateix tractament quan hagin 

de ser repatriats.  

Sol·licituds de visat i excés del període d’estància autoritzat 

Els consolats dels Estats membres hauran de seguir oberts i garantir els serveis mínims de tramitació de les 

sol·licituds de visat presentades pels viatgers exempts de la restricció temporal dels viatges.  

No es sancionarà als viatgers de tercers països que hagin de romandre a la UE més temps del que estan 

autoritzats. En cas dels viatgers que es trobin actualment a l’espai Schengen amb un visat per a estàncies de 

curta durada i que es vegin obligats a romandre més temps, els Estats membres podran prorrogar el visat 

fins a una estància màxima de 90 dies en qualsevol període de 180 dies. A més, els Estats membres hauran 

d’expedir un visat per a estàncies de llarga durada o un permís de residència temporal als titulars de visats 

per a estàncies de curta durada i als viatgers exempts de l’obligació de visat que es vegin obligats a quedar-

se més de 90 dies en qualsevol període de 180 dies.  

També s’anima als Estats membres a que renunciïn a imposar sancions als viatgers de tercers països que no 

puguin tornar a temps degut a la restricció dels viatges. L’excés d’estància per causa de restricció no s’haurà 

de tenir en compte en la tramitació de futures sol·licituds de visat. 



  

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

 

Document: Nota de situació 
Emissor: CBE/FAR 
Sol·licitant: CBE/AVV 
 

A data 30 de març, la Comissió ha emès nous consells pràctics per a garantir que, dins la UE, els treballadors 

que s’han de desplaçar, en particular aquells que exerceixen ocupacions critiques en la lluita contra el 

COVID-19, puguin arribar al seu lloc de feina. Això inclou, entre altres persones, a qui treballen en el sector 

de la salut i l’alimentació, a més d’altres serveis essencials, com l’atenció a persones majors i nins, el 

personal dels serveis públics, els científics de les indústries relacionades amb la salut, els professionals 

necessaris per a la instal·lació d’equips sanitaris, els bombers i els agents de policies.  

Les directrius publicades inclouen un llistat d’ocupacions de les quals els seus treballadors és essencial que 

puguin seguir circulant lliurement per la UE. La Comissió insta als Estats membre sa que estableixin 

procediments específics per a garantir el moviment fluid d’aquests treballadors.  

Més enllà d’aquestes categories específiques de treballadors, les Directrius aclareixen que els Estats 

membres han de permetre que els treballadors fronterers en general puguin seguir creuant fronteres si el 

treball en el sector en qüestió està autoritzat a l’Estat membre d’acollida.  

Pel que fa als treballadors de temporada, en particular al sector agrícola, es demana als Estats membres que 

intercanviïn informació sobre les diferents necessitats a nivell tècnic i que estableixin procediments 

específics per a garantir el moviment fluid dels treballadors, per tal de respondre a l’escassetat de mà d’obra 

derivada de la crisi.  

A data 30 de març, la Comissió ha reassignat 140 milions d’euros per a les necessitats més urgents a 

Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia i Ucraïna. A més, la Comissió també redirigirà l’ús 

d’instruments existents per valor de fins a 700 milions d’euros per mitigar l’impacte socioeconòmic de la crisi 

del coronavirus.  

Donant resposta a necessitats immediates 

A petició dels països esmentats, la Comissió donarà resposta a les necessitats immediates i desplegarà 30 

milions d’euros per assegurar el subministrament i distribució eficaç de dispositius mèdics, equipament 

personal i respiradors. A més, els fons donaran suport a les administracions sanitàries nacionals per a formar 

personal mèdic i de laboratori.   

La Comissió també ha posat a disposició més de 11,3 milions d’euros en subvencions a organitzacions de la 

societat civil.  

Mitigant l’impacte socioeconòmic del brot 

La Comissió treballa amb les institucions financeres internacionals i dels Estats membres de la UE 

proporcionant una resposta europea coordinada per a l’economia, incloses les PIMES, especialment a través 

de: 

• Llançament d’un nou programa de suport de 100 milions d’euros per ajudar a les PIMES, inclosos els 

treballadors autònoms i d’altres a accedir fàcilment al crèdit i impulsar els seus negocis després de la 

crisi. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_562


  

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

 

Document: Nota de situació 
Emissor: CBE/FAR 
Sol·licitant: CBE/AVV 
 

• Facilitar, simplificar, accelerar i reforçar les línies de crèdit existents i subvencions per valor de 200 

milions d’euros a les PIMES en moneda local. 

• A més, en l’actual crisi, la UE ha mobilitzat el seu principal instrument de risc, el Fons Europeu per al 

Desenvolupament Sostenible, per valor de 1.555 milions d’euros, amb 500 milions d’euros 

disponibles per als països en qüestió, que els proporcionaran liquiditat. 

A data 30 de març, la Comissió ha anunciat fins a 38 milions d’euros en suport immediat als Balcans 

occidentals per solucionar l’emergència sanitària causada pel COVID-19 i la reassignació de 374 milions 

d’euros per ajudar a la recuperació socioeconòmica de la regió.  

Donant resposta a necessitats immediates 

A petició dels Balcans, la Comissió donarà resposta a necessitats immediates donant suport al 

subministrament de dispositius mèdics i equipament personal com respiradors, màscares, ulleres i equips de 

protecció. 

La UE ajudarà a Albània i Macedònia del Nord per cobrir les necessitats immediates dels seus sistemes de 

salut pública fins a 4 milions d’euros cadascun, Bòsnia i Hercegovina amb 7 milions d’euros, Montenegro 

rebrà fins a 3 milions d’euros, Kosovo fins a 5 milions d’euros i Sèrbia, el país més afectat, 15 milions d’euros.  

La Comissió també inclou els Balcans occidentals en iniciatives de la UE per combatre la crisi del coronavirus, 

com els esquemes de contractació conjunta d’equips de protecció de personal i ha accelerat la 

implementació d’un projecte amb el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties que millorar la 

capacitat per estudiar i controlar malalties transmissibles, millorar les seves capacitats de preparació per a 

emergències i recolzarà el desenvolupament dels sistemes de laboratori de salut pública.  

Mitigant l’impacte socioeconòmic del brot 

La UE redirigirà fons de l’instrument d’assistència a pre-adhesió per ajudar a la recuperació dels Balcans 

occidentals a curt i mig termini. Això inclourà suport al sector privat, l’augment de la protecció social, amb 

una atenció específica als grups vulnerables i el reforçament de la resiliència en el sector sanitari públic. 

Per a aquest propòsit, la Comissió mobilitzarà fins a 46,7 milions d’euros per recolzar la recuperació social i 

econòmica d’Albània, 73,5 milions d’euros per a Bòsnia i Hercegovina, 50 milions per a Montenegro, 

Macedònia del Nord es beneficiarà de 62 milions d’euros, Sèrbia a partir de 78,4 milions i Kosovo obtindrà 

fins a 63 milions d’euros.  

A data 31 de març, la Comissió ha aprovat la concessió de quasi 240 milions d’euros per a reforçar la 

resiliència en els països veïns a Síria que acullen a refugiats. D’aquesta manera la UE dóna suport als 

refugiats procedents de Síria i a les persones vulnerables a Iraq, Jordània i Líban en el context de l’actual 

pandèmia del coronavirus, i facilitarà ajuda addicional a les persones més vulnerables de la regió, a més de 

donar assistència als països d’acollida per a que puguin fer front als reptes de salut pública, entre altres.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_561
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_549
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A data 1 d’abril, s’ha publicat en el Diari Oficial de la UE les orientacions de la Comissió sobre l’ús del marc de 

contractació pública en la situació d’emergència relacionada amb el brot del COVID-19 per tal de fer front a 

l’augment de demanda de béns i serveis sanitaris. Es tracta de garantir la disponibilitat d’equips de protecció 

individual així com infraestructura hospitalària i informàtica.  

1. Opcions i flexibilitat en el marc de la contractació pública 

A nivell europeu, la Comissió ha intensificat els seus esforços posant en marxa accions conjuntes d’adquisició 

de diversos subministraments mèdics, i ha explicat a quines opcions i flexibilitats es pot recórrer en el marc 

de contractació pública de la UE per a l’adquisició de subministraments, serveis i obres necessàries per a fer 

front a la crisi.  

Els compradors públics poden considerar vàries opcions: 

• En primer lloc, en cas d’urgència, poden recórrer a les possibilitats de reduir substancialment els 

terminis per a accelerar els procediments oberts o restringits. 

• En cas que aquesta flexibilitat no sigui suficient, es podrà preveure el procediment negociat sense 

publicació que permet que els compradors públics adquireixin subministres i serveis en el termini 

més breu possible. D’acord amb aquest procediment, els compradors públics poden negociar 

directament amb els possibles contractistes i no hi ha exigència de publicació, terminis, número 

mínim de candidats, ni cap altre requisit. Les autoritats poden actuar amb tota la rapidesa que sigui 

tècnica i físicament possible, i el procediment pot constituir una adjudicació directa de facto subjecta 

únicament a limitacions físiques o tècniques relacionades amb la disponibilitat real i la velocitat 

d’entrega.  

• Finalment, es podrà permetre l’adjudicació directa a un operador econòmic preseleccionat, sempre 

que aquest sigui l’únic que pot proporcionar els subministrament necessaris. 

• Per altra banda, els compradors públics també han de cercar solucions alternatives i actuar en el 

mercat.  

Per a accelerar les seves adquisicions, els compradors públics poden: 

• Dirigir-se als contractistes potencials dins i fora de la UE per telèfon, correu electrònic o en persona. 

• Contractar agents que tinguin millors contactes en el mercat. 

• Enviar directament als seus representants a països que disposin de les reserves necessàries i puguin 

garantir una entrega immediata.  

• Dirigir-se als possibles proveïdors per acordar un augment de la producció.  

Tot i així, en situacions d’emergència pot resultar difícil contractar inclòs mitjançant els procediments més 

ràpids disponibles, i hauran de buscar solucions alternatives i innovadores que ja estiguin disponibles en el 

mercat i puguin desplegar-se en terminis molt breus. Els compradors públics estan plenament facultats en el 

marc de la UE per a actuar en el mercat i fer contactes.  

• Els compradors públics poden fer servir eines digitals innovadores per a activar àmpliament l’interès 

entre els agents econòmics capaços de proposar solucions alternatives. 
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• Els compradors públics també poden col·laborar de manera més estreta amb els ecosistemes 

d’innovació o xarxes de emprenedors. 

Els compradors públics poden basar-se en el marc de contractació pública de la UE, que ofereix mitjans per a 

adaptar-se a emergències greus com la del COVID-19.  

Aquest marc permet als compradors públics aplicar una estratègia en varies fases. En primer lloc, per a 

necessitats immediates i previstes a curt termini, han d’aprofitar la flexibilitat del marc. Com instrument 

complementari, s’anima a contractar junts i aprofitar les iniciatives de contractació pública de la Comissió. 

Els procediments amb terminis reduïts cobreixen les seves necessitats a mitjan termini ja que són mes 

fiables per a optimitzar la relació qualitat-preu i garantir un major accés de les empreses a l’oportunitat de 

negoci i una gama més amplia de subministrament 

2. Elecció de procediments i terminis dins el marc de la contractació pública de la UE, especialment 

en casos d’urgència i extrema urgència. 

2.1 Elecció de procediments en general 

Els poders adjudicadors podran optar per adjudicar els contractes que entren dins l’àmbit de la Directiva 

mitjançant un procediment obert o mitjançant un procediment restringit.  

Per als procediments oberts, s’aplica un termini de 35 dies per a presentar ofertes. 

Per als procediments restringits, es preveu un termini de 30 dies per a la presentació de sol·licituds de 

participació, seguit d’un termini addicional de 30 dies per a presentar ofertes. Aquest darrer termini pot ser 

acordat entre els poders adjudicadors, regionals i locals, i els participants; si no és possible arribar a un 

acord, pot aplicar-se un termini mínim de 10 dies. 

Per a ambdós tipus de procediment es podran acurçar els terminis:  

a) o bé amb un anunci d’informació prèvia que no s’utilitza com a mitjà de convocatòria de licitació, 

sinó que inclou tota la informació exigida per a l’anunci de licitació segons la part B, secció I, de 

l’annex V, i que s’enviï per a la seva publicació entre 35 dies i 12 mesos abans de la data d’enviament 

de l’anunci de licitació; 

b) o bé en cas d’urgència degudament justificada per el poder adjudicador i que faci impracticable el 

termini aplicable. 

2.2 En cas d’urgència, terminis abreviats 

Per a les situacions d’urgència degudament justificada, la Directiva preveu una reducció substancial dels 

terminis generals al procediment obert, el termini per a la presentació d’ofertes pot reduir-se a 15 dies; al 

procediment restringit, el termini de sol·licitud de participació podrà reduir-se a 15 dies i el termini per a 

presentar ofertes, a 10 dies. 

En casos d’urgència que faci impracticables els terminis aplicables a circumstàncies normals, els poders 

adjudicadors podran reduir els terminis d’ambdós procediments en consonància amb la Directiva. 
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2.3 Procediment negociat sense publicació en cas d’extrema urgència. 

Els poders adjudicadors poden adjudicat contractes públics per procediment negociat sense publicació 

“quan, en la mesura que sigui estrictament necessari per raons d’urgència imperiosa resultat de fets que el 

poder adjudicador no hagi pogut preveure, no puguin respectar-se els terminis dels procediments oberts, 

restringits o de licitació amb negociació; les circumstàncies al·legades per a justificar la urgència imperiosa 

no hauran de ser imputables en cap cas als poders adjudicadors.” 

El Tribunal exigeix que el recurs a aquest procediment tingui caràcter excepcional, i totes les condicions 

s’han de complir de manera acumulativa i s’han d’interpretar restrictivament. Aquest procediment permet 

als poders adjudicadors negociar directament amb els contractistes potencials. L’adjudicació directa a un 

operador econòmic preseleccionat seguirà sent un excepció. La justificació de l’elecció de realitzar aquest 

procediment s’haurà de fer amb un informe individual que haurà d’incloure els criteris acumulatius 

següents:  

2.3.1 “Successos imprevisibles per al poder adjudicador en qüestió” 

Aquests successos, i particularment, el seu desenvolupament específic, han de ser considerats imprevisibles 

per qualsevol poder adjudicador. (L’impossibilitat de preveure i planificar amb anticipació les necessitats 

específiques dels hospitals i altres centres sanitaris en el referent a proporcionar tractament, EPIs, 

respiradors, etc..., constitueix un succés imprevisible). 

2.3.2 Extrema urgència que fa impossible el compliment dels terminis generals 

Tal i com clarifica la jurisprudència del Tribunal, si s’invoca l’extrema urgència, la necessitat de contractació 

s’ha de satisfer immediatament. L’excepció no pot invocar-se per a adjudicacions de contractes que tardin 

més del que haurien tardat si s’hagués recorregut a un procediment transparent, obert o restringit, inclosos 

els procediments accelerats. 

2.3.3 Nexe causal entre el succés imprevist i l’extrema urgència 

Per a donar cobertura a les necessitats immediates dels hospitals i centres sanitaris en un termini molt breu, 

no hi ha cap dubte raonable respecte el nexe causal amb la pandèmia de COVID-19. 

2.3.4 Utilització en la mesura estrictament necessària per a donar cobertura al buit fins que 

es trobin solucions més estables 

Els procediments negociats sense publicació prèvia puguin oferir la possibilitat de satisfer les necessitats 

immediates. Donar cobertura al buit existent fins que puguin trobar-se solucions més estables, com 

contractes marc de subministres i serveis adjudicats a través de procediments ordinaris. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data 2 d’abril, la Comissió anuncia que augmentarà la seva resposta al COVID-19 proposant establir un 

instrument solidari de 100.000 milions d’euros anomenat SURE per ajudar als treballadors a mantenir els 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_582
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seus ingressos i ajudar a les empreses, als agricultors i pescadors. També es proposa redirigir tots els fons 

estructurals disponibles a la resposta al coronavirus. Totes aquestes mesures es basen en el pressupost 

actual de la UE, que mostra la necessitat d’un pressupost a llarg termini fort i flexible. La Comissió treballarà 

perquè la UE pugui comptar amb un pressupost tan fort per recuperar-se i avançar en el camí cap a la 

recuperació.  

• 100.000 milions d’euros en ajudes als treballadors i empreses: la iniciativa SURE 

SURE és el nou instrument de la Comissió que proporcionarà préstecs de fins a 100.000 milions d’euros 

als Estats membres per assegurar que els treballadors rebin ingressos i que les empreses mantinguin el 

seu personal. Això permetrà que la gent pugui seguir pagant el lloguer, les factures, les compres e 

necessitats bàsiques i ajudarà a proporcionar l’estabilitat necessària a l’economia. SURE donarà suport 

als Estats membres per a protegir els llocs de treball, els empleats i els autònoms contra el risc 

d’acomiadament i la pèrdua d’ingressos.  

Els préstecs es basaran en garanties proporcionades pels Estats membres i es destinaran allà on més es 

necessitin. Tots els països podran fer ús de la iniciativa SURE, però serà especialment important per als 

més afectats.  

o Fons europeus d’ajuts per als més desfavorits 

El Fons introduirà l’ús de vals electrònics per a reduir el risc de contaminació i la possibilitat de 

comprar equips de protecció per a les persones que prestin l’ajut.  

o Suport a l’agricultura i la pesca 

L’agricultura i la pesca europees tenen un paper essencial en el sector de l’alimentació per a cobrir 

les necessitats bàsiques de la població. Si es veuen afectats per la crisi, també es veuran afectades 

les cadenes de subministrament i les economies locals que donen suport al sector. 

Com passa amb els fons estructurals, el Fons Europeu Marítim i de Pesca serà més flexible. Els Estats 

membres podran proporcionar suport als pescadors per la cessació temporal de les activitats de 

pesca; els agricultors de l’aqüicultura per la suspensió o reducció temporal de la producció; i a les 

organitzacions de productors per a l’emmagatzematge temporal de productes de la pesca i 

l’aqüicultura.  

La Comissió també proposarà una sèrie de mesures per a garantir que els agricultors i altres 

beneficiaris puguin obtenir suport de la Política Agrícola Comuna, per exemple, concedint més temps 

per introduir sol·licituds de suport i més temps a les administracions per a processar-les, augmentar 

els avenços per a pagaments directes i pagaments de desenvolupament rural, minimitzar la 

necessitat de contacte físic i reduir la càrrega administrativa.  

• Protegir l’economia i les persones amb els mitjans disponibles 

 

o Redirigir els fons de la política de cohesió a combatre l’emergència 
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Els diners no compromesos dels tres fons de la política de cohesió és a dir, el Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu i el Fons de Cohesió es mobilitzaran per abordar els 

efectes de la crisi de salut pública.  

Per assegurar que es poden tornar a dirigir els fons allà on siguin més necessaris, es faran possibles 

transferències entre fons i entre categories de regions i entre objectius de la política. A més, 

s’abandonaran els requisits de cofinançament i es simplificarà l’administració dels fons. 

o Instrument de suport d’emergència 

La Unió Europea no s’ha enfrontat a una crisi sanitària a aquesta escala en la seva història. En resposta, la 

primera prioritat és salvar vides i satisfer les necessitats dels nostres sistemes d’atenció sanitària i altres 

professionals.  

La Comissió treballa intensament per a garantir el subministrament d’equips de protecció i equips 

respiratoris. Malgrat els esforços de la indústria, els Estats membres encara pateixen mancances d’equips 

de protecció i aparells respiratòries en algunes regions, però també es podria traslladar els pacients a 

zones amb més recursos i enviar personal als llocs més afectats. També es necessitarà suport per a 

proves massives, investigacions mèdiques, implementar nous tractaments i per produir, comprar i 

distribuir vacunes.  

La UE es proposa utilitzar els fons restants disponibles del pressupost de la UE d’aquest any per ajudar a 

respondre les necessitats dels sistemes de  salut europeus.  

S’inclouran 3.000 milions d’euros a l’instrument de suport d’emergència, dels quals 300 milions es 

destinaran a rescEU per donar suport la plantilla d’equips. A primera prioritat seria la gestió de la crisi de 

la salut pública i la protecció d’equips i subministrament vitals, com respiradors, equips de protecció 

personal o equips mèdics mòbils. La segona àrea d’atenció seria permetre l’ampliació dels esforços de les 

proves. La proposta també permetria adjudicar la Comissió directament en nom dels Estats membres.  

 

A data 3 d’abril, la Comissió ha adoptat una proposta d’ajornar per un any la data d’aplicació del Reglament 

de Dispositius Mèdics per permetre als Estats membres, les institucions sanitàries i els operadors econòmics 

prioritzar la lluita contra el brot del COVID-19. Aquesta decisió té en compte els reptes sense precedents de 

la pandèmia i la necessitat d’una major disponibilitat de dispositius mèdics de vital importància a tota la UE 

alhora que es continua garantint la seguretat i salut del pacient fins que la nova legislació sigui aplicable.  

A més, la proposta garanteix que els Estats membres i la Comissió puguin abordar les possibles mancances 

de dispositius mèdics vitals a la UE d’una manera més eficaç. La proposta necessita el suport del Parlament 

Europeu i el Consell de la UE mitjançant un procediment accelerat de codecisió.  

A data 3 d’abril, la Comissió ha publicat directrius als Estats membres per donar suport i fomentar la 

cooperació sanitària transfronterera entre les autoritats nacionals, regionals i locals. La cooperació entre 

fronteres pot ajudar a alleujar la pressió sobre hospitals sobrecarregats mitjançant la transferència de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_589
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf
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pacients que pateixen coronavirus per a ser tractats en els Estats membres on hi ha places hospitalàries. La 

Comissió també donarà suport als Estats membres o organitzacions no governamentals per enviar equips 

qualificats de personal mèdic per oferir assistència a les fronteres.  

Les directrius també descriuen el suport i l’assistència addicionals que ha de proporcionar la Comissió a les 

autoritats sanitàries els Estats membres, en particular per: 

• Coordinar les sol·licituds d’assistència sanitària transfronterera a través del Comitè de Seguretat 

Sanitària. Aquestes peticions podrien cobrir, per exemple, unitats de cures intensives, tractament i 

trasllat de pacients o equips qualificats de personal mèdic. 

• Suport a les autoritats sanitàries que sol·liciten ajuda mitjançant el mecanisme de protecció civil de 

la UE. El mecanisme permet a la Comissió coordinar i cofinançar el transport transfronterer 

d’emergència de pacients i equips qualificats de personal mèdic. 

• Establir disposicions per a la mobilitat dels pacients a través de les fronteres i aclarir el full de ruta 

per al reemborsament de les despeses assistencials del tractament transfronterer en compliment del 

Reglament de coordinació de la Seguretat Social.  

• Afavorir el desplegament d’equips qualificats de personal mèdic a través de les fronteres. 

• Operar un sistema de suport a la gestió clínica per ajudar als professionals sanitaris a compartir 

coneixements. 

A data 3 d’abril, la Comissió Europea ha aprovat les sol·licituds presentades pels Estats membres i el Regne 

Unit per a suspendre temporalment els drets de duana i l’IVA sobre la importació de productes sanitaris i 

d’equips de protecció originaris de tercers països, per tal de contribuir a la lluita contra la COVID-19. 

D’aquesta manera, serà més fàcil des del punt de vista financer aconseguir els equips mèdics que es 

necessiten urgentment. Aquesta mesura s’aplica a les màscares, equips de protecció, tests de diagnòstic, 

respiradors i altres equips mèdics.  

El 20 de març, la Comissió va convidar als Estats membres i al Regne Unit a que presentessin una sol·licitud 

de suspensió dels drets de duana i IVA sobre la importació d’equips de protecció i altres equips mèdics 

originaris de tercers països. La decisió d’aprovar aquestes sol·licituds té efecte retroactiu des de el 30 de 

gener i s’aplicarà durant un període de sis mesos, amb possibilitat de pròrroga.  

A data 3 d’abril, la Comissió ha adoptat una modificació per la qual s’amplia el Marc Temporal adoptat el 19 

de març pel que els Estats membres poden accelerar la investigació, els assajos i la producció de productes 

relacionats amb la COVID-19, amb la finalitat de protegir l’ocupació i seguir donant suport a l’economia 

durant el brot. El Marc Temporal modificat complementa les altres possibilitats que ja disposen els Estats 

membres per a pal·liar l’impacte socioeconòmic del coronavirus, en consonància amb les normes sobre 

ajudes estatals de la UE. 

El Marc Temporal reconeix que tota l’economia de la UE està patint una pertorbació i permet als Estats 

membres aprofitar la flexibilitat prevista a les ajudes estatals per donar suport a l’economia, limitant al 

mateix temps les consonàncies negatives en la igualtat de condicions en el mercat únic. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_575
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_es.PDF
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La modificació presentada amplia el Marc Temporal contemplant cinc tipus d’ajudes: 

• Suport a la investigació i desenvolupament en matèria de coronavirus (I+D). Per tal de fer front a la 

crisi sanitària, els Estats membres podran concedir ajudes en forma de subvencions directes, 

avançaments reemborsables o beneficis fiscals a la I+D. Es podrà concedir una prima als projectes de 

cooperació transfronterera entre Estats membres.  

• Suport a la construcció i millora dels laboratoris d’assaig. Els Estats membres podran concedir ajudes 

en forma de subvencions directes, avantatges fiscals, bestretes reemborsables i garanties de no 

pèrdua per tal de donar suport a les infraestructures necessàries per a desenvolupar i assajar 

productes útils per a fer front al brot del COVID-19. Entre els productes es troben els medicaments i 

tractaments, aparells i dispositius mèdics, desinfectants, eines de recollida i processament de dades 

útils per a lluitar contra la propagació del virus. Per a estimular la cooperació i donar suport a 

actuacions ràpides, les empreses podran beneficiar-se d’una bonificació quan la seva inversió estigui 

recolzada per més d’un Estat membre i quan la inversió s’executi en el termini de dos mesos després 

de la concessió de l’ajuda.  

• Suport a la fabricació de productes que serveixin per a combatre el brot del COVID-19. Els Estats 

membres podran concedir ajudes en forma de subvencions directes, avantatges fiscals, bestretes 

reemborsables i garanties de no pèrdua per tal de donar suport a les infraestructures necessàries 

per a desenvolupar i assajar productes útils per a fer front al brot del COVID-19. Per a estimular la 

cooperació i donar suport a actuacions ràpides, les empreses podran beneficiar-se d’una bonificació 

quan la seva inversió estigui recolzada per més d’un Estat membre i quan la inversió s’executi en el 

termini de dos mesos després de la concessió de l’ajuda.  

• Suport específic en forma d’aplaçament de pagament d’impostos o de suspensions de les 

cotitzacions a la seguretat social. Per a reduir encara més les dificultats de liquiditat que pateixen les 

empreses a causa de la crisi del coronavirus i per a preservar l’ocupació, els Estats membres podran 

concedir aplaçaments específics de pagament d’impostos i de les cotitzacions a la seguretat social en 

els sectors, regions o tipus d’empreses més afectades pel brot.  

• Suport específic en forma de subsidis salarials per als treballadors. Per a contribuir a limitar l’impacte 

de la crisi del coronavirus en els treballadors, els Estats membres podran contribuir als costs salarials 

de les empreses en sectors o regions més afectades pel brot i que, d’altra manera, haurien 

d’acomiadar personal.  

La modificació del Marc Temporal amplia també els tipus existents d’ajudes que els Estats membres poden 

atorgar a les empreses que ho necessitin. Per exemple, els Estats membres podran concedir per un valor 

nominal de fins a 800.000 euros per empresa, préstecs amb interès zero, garanties sobre préstecs que 

cobreixen el 100% del risc o facilitar capital. Això pot combinar-se també amb ajudes de minimis (per a que 

les ajudes per empresa puguin arribar al milió d’euros) amb altres tipus d’ajuda. Hauria de ser especialment 

útil per a respondre amb rapidesa a les necessitats urgents de liquiditat de les petites i mitjanes empreses.  

El Marc Temporal estarà vigent fins a finals de desembre 2020. Amb la finalitat de garantir la seguretat 

jurídica, la Comissió avaluarà abans d’aquesta data la seva eventual pròrroga.  
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A data de 6 d’abril, la Comissió ha desbloquejat mil milions d’euros del Fons Europeu d’Inversions 

Estratègiques (FEIE) que servirà de garantia al Fons Europeu d’Inversions (FEI). Això permetrà que el FEI 

emeti garanties especials per incentivar els bancs i altres prestadors a aportar liquiditat a almenys 100.000 

PIMES europees i petites empreses de capital mitjà afectades per l’impacte econòmic causat pel brot del 

coronavirus, per un finançament disponible estimat de 8.000 milions d’euros. Aquest anunci compleix amb 

el compromís de la Comissió d’aportar un alleujament immediat a les PIMES.  

Els mil milions d’euros desbloquejats del FEIE en el marc del sistema de garantia COSME i la garantia 

innovadora de PIMES d’Horitzó 2020 permeten al FEI proporcionar garanties per valor de 2.200 milions 

d’euros a intermediaris financers i permeten obtenir 8.000 milions d’euros de finançament disponible. Les 

garanties s’oferiran a través del FEI al mercat, mitjançant una convocatòria emesa als intermediaris 

financers. Les principals característiques d’aquestes garanties seran: 

• Accés simplificat i ràpid a la garantia del FEI. 

• Una cobertura de risc més elevada: fins a un 80% de les possibles pèrdues en préstecs individuals 

(davant el 50% estàndard). 

• Centrar-se en préstecs de capital de treball a tota la UE. 

• Terminis més flexibles. 

• Les noves funcions seran accessibles a nous intermediaris financers existents que ja treballin amb el 

FEI, que estendran les condicions essencials a més de cent mil empreses que es beneficien de 

garanties en el marc dels programes, COSME, LGF i InnovFin SMEG.  

A data de 7 d’abril, la Comissió ha aprovat la decisió de coordinar i cofinançar un equip de metges i 

infermeres europeus procedents de Romania i Noruega desplegats a través del Mecanisme de Protecció Civil 

de la UE, que han estat enviats urgentment a Milan i Bèrgam per a ajudar el personal mèdic d’Itàlia a 

combatre el coronavirus. Àustria també ha ofert més de 3 000 litres desinfectant a través del Mecanisme. 

Itàlia també ha rebut equips de protecció individual a través del Centre Europeu de Coordinació de la 

Resposta a Emergències de la UE. Així mateix, Estats membres de la UE han enviat a Itàlia equips de 

protecció com màscares, bates i respiradors, i han traslladat a pacients italians als seus territoris per a rebre 

tractament. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 8 d’abril, la Comissió ha anunciat un nou mètode d’inversions, ESCALAR, que han desenvolupat 

juntament amb el Fons Europeu d’Inversió, EIF, que donarà suport al capital de risc i al creixement financer 

per a empreses prometedores, permetent que creixin a Europa i ajudin a reforçar la sobirania econòmica i 

tecnològica europea. Oferirà fins a 300 milions d’euros amb l’objectiu d’incrementar la capacitat d’inversió 

de fons de capital de risc i de fons de capital privant, impulsant inversions de fins a 1,2 mil milions d0euros, o 

de quatre vegades la inversió original, per a donar suport a empreses prometedores. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_569
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_613
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Amb la posada en marxa d’ESCALAR, la Comissió porta a terme una de les accions anunciades a la nova 

estratègia per a PIMES, per a millorar l’accés a finançament de les PIMES. Aquesta iniciativa donarà suport a 

empreses innovadores durant i després de la crisi, per a assegurar que Europa es pugui desenvolupar i 

mantenir al capdavant dels desenvolupaments tecnològics mundials i accelerar la seva recuperació 

econòmica. 

En aquesta primera fase pilot, ESCALAR proporcionarà fins a 300 milions d’euros avalats pel Fons Europeu 

d’Inversions Estratègiques, FEIS. Els gestors de fons interessats podran participar al programa responent a la 

Call for Expressions of Interest publicada per l’EIF. 

ESCALAR té com a objectiu donar suport al tancament de fons amb el compromís de fer-se càrrec de fins a 

un 50% del volum del fons. Es dirigeix tant a nous fons enfocats a finançar scale-ups, com a fons existents 

que desitgen donar suport a empreses amb gran potencial de la seva cartera per tal que puguin 

desenvolupar el seu creixement. 

L’actual convocatòria d’ESCALAR es troba en fase pilot per al 2020, amb l’objectiu que, amb l’experiència 

d’aquesta fase pilot, es converteixi en un instrument financer europeu principal, juntament amb altres 

instruments financers existents després de 2020, dins el proper Marc Financer Plurianual 2021-2027. 

L’anàlisi i la selecció de fons està gestionat per l’EIF. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 8 d’abril, la Comissió i l’Alt Representant han presentat els plans per a una nova resposta sòlida i 

específica de la UE destinada a recolzar els esforços dels països socis per a fer front a la pandèmia. L’acció 

col·lectiva de la UE es centrarà a abordar la crisi sanitària immediata i a les necessitats humanitàries 

derivades d’ella, reforçar els sistemes sanitaris, hídrics i de sanejament dels països socis així com de les seves 

capacitats d’investigació i preparació per fer front a la pandèmia i pal·liar l’efecte socioeconòmic. Per tal de 

recolzar aquestes accions, la UE garantirà suport financer als països socis per un import de més de 15 600 

milions d’euros amb càrrec als recursos d’acció exterior existents. 

Aquesta resposta de la UE segueix un plantejament d’ “Equip Europa” amb l’objectiu de salvar vides amb la 

prestació d’un suport ràpid i específic als socis. Combina recursos de la UE, dels seus Estats membres i 

institucions financeres, en particular el Banc Europeu d’Inversions i el Banc Europeu de Reconstrucció i 

Desenvolupament, per a donar suport als països socis i satisfer les seves necessitats a curt termini, fent 

també front a les repercussions estructurals a llarg termini sobre les societats i l’economia. Els primers 

paquets “Equip Europa” ja s’estan executant als Balcans occidentals i als països meridionals i orientals veïns. 

La UE també fomentarà, en qualitat de potència mundial i gran contribuent al sistema internacional d’ajuda, 

fomentarà una resposta multilateral coordinada, amb associació amb les Nacions Unides, el G-7 i el G-20. 

Del paquet global de 15 600 milions d’euros, es destinen 3 250 milions d’euros per a Àfrica, contant 1 190 

milions d’euros per als països veïns del nord d’Àfrica. La UE destina un total de 3 070 milions d’euros per a 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_426
https://www.eif.org/what_we_do/equity/escalar/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_628
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen/announcements/commissioner-urpilainen-team-europe-our-partners-against-covid-19_en
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tot el veïnat: 2 100 milions d’euros per als països socis del veïnat meridional i 962 milions d’euros per als de 

l’oriental, a més a més de 800 milions d’euros per als Balcans occidentals i Turquia. El paquet global inclou 1 

420 milions d’euros en garanties per a Àfrica i el veïnat amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament 

Sostenible, FEDS. El suport per a Àsia i el Pacífic serà de 1 220 milions d’euros; 291 milions d’euros per a la 

regió d’Àfrica, el Carib i el Pacífic; 918 milions d’euros per a Llatinoamèrica i el Carib; i 111 milions d’euros 

per als països i territoris d’ultramar. 

502 milions d’euros per a accions de resposta d’emergència es destinen a:  

• Dona suport immediat als plans de resposta de la OMS i la ONU, així com ala Creu Roja i a la Mitja 

Lluna Roja per a impulsar la preparació i resposta a emergències als països amb sistemes sanitaris 

més dèbils i els que sofreixen crisis humanitàries. 

• Donar ajuda humanitària immediata als països afectats, sobretot en matèria de salut, aigua, 

sanejament, higiene i logística.  

• Suport a l’augment de la producció a Europa d’equipaments de protecció individual i productes 

sanitaris per a satisfer necessitats urgents a Europa i als països socis. 

• Organitzar la prestació d’ajuda en espècie als països afectats a través del Mecanisme de Protecció 

Civil de la Unió. 

• Aportar garanties i injeccions de liquiditat als bancs locals a través de les institucions financeres 

internacionals i institucions europees de finançament al desenvolupament, amb suport del Fons 

Europeu de Desenvolupament Sostenible.  

• Suport als esforços mundials per lluitar contra les restriccions a l’exportació i velar per què les 

cadenes de subministrament es mantinguin intactes, especialment les de subministraments mèdics i 

productes farmacèutics essencials. 

• Associar als Balcans Occidentals a iniciatives de la UE com l’Acord d’Adquisició Conjunta 

d’equipaments mèdics i el sistema europeu d’alerta ràpida per a les malalties transmissibles. Els 

països que estiguin negociant la seva adhesió també podran acollir-se al Fons de Solidaritat de la UE. 

2 800 milions per a donar suport als sistemes hídrics, sanitaris i d’investigació: 

• Suport als països socis per la creació de sistemes sanitaris i de protecció social resilients i amb 

capacitat de resposta 

• Suport als esforços de comunicació i conscienciació sobre les mesures bàsiques de protecció i 

recomanacions en matèria d’higiene per a evitar la propagació. 

• Permetre que alguns fons de la UE amb càrrec a iniciatives sanitàries mundials com el Fons Mundial 

de Lluita contra el Sida, la Tuberculosi i la Malària, la GAVI i l’Instrument Financer Mundial s’utilitzin 

per a donar resposta al coronavirus, garantint al mateix temps la continuïtat dels programes sanitaris 

vitals. 

• Suport a la investigació sobre el diagnòstic, el tractament i la prevenció, i una vegada es disposi de 

vacuna, l’aprovació accelerada i la subvenció de vacunes i el seu subministrament als països 

vulnerables. 
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• Suport a la formació d’experts, a la vigilància epidemiològica i el reforç de les organitzacions 

sanitàries regionals d’Àfrica, Llatinoamèrica i el Carib, Àsia i el Pacífic. 

• Acollir als països candidats dels Balcans Occidentals al Comitè de Seguretat Sanitària de la UE i 

reflexionar sobre la millor manera d’associar als països candidats potencials. 

• Suport a la igualtat d’accés als sistemes sanitaris per als migrants, els refugiats i les comunitats 

d’acollida. 

12 280 milions d’euros per a fer front a les conseqüències econòmiques i socials: 

• Facilitar ajudes pressupostàries directes i finançament en condicions favorables per què els països 

socis adoptin reformes a favor del desenvolupament socioeconòmic i la reducció de la pobresa, i 

mesures que protegeixin als treballadors durant la crisi. 

• Mobilitzar ajuda macro-financera als països dels Balcans Occidentals i països veïns en col·laboració 

amb el FMI. 

• Suport al sector privat, especialment a les PIME i als autònoms, a través de garanties, injeccions de 

liquiditat i assistència tècnica, i reorientar les garanties del Fons Europeu de Desenvolupament 

Sostenible cap al risc compartit a curt termini dels préstecs. 

• Proporcionar préstecs del Banc Europeu d’Inversions al sector públic, sobretot per equips i 

subministraments sanitaris. 

• Col·laborar amb les organitzacions internacionals i les empreses europees per crear cadenes de valor 

sòlides i resilients a sectors estratègics i velar pels drets laborals i la responsabilitat social de les 

empreses. 

• Fomentar formes de reducció del deute considerades per l’FMI als països afectats.  

Per a més informació feu clic aquí . 

A data 8 d’abril, la Comissió Europea ha publicat una Comunicació sobre un Marc Temporal per a oferir 

directrius en matèria de defensa de la competència a les empreses que cooperin en resposta a situacions 

d’emergència relacionades amb l’actual brot del COVID-19. Així mateix, la Comissió també ha enviat una 

carta de compatibilitat relativa a un projecte de cooperació específic amb l’objectiu d’evitar situacions 

d’escassetat de medicaments hospitalaris essencials. La comissària de Salut també ha presentat directrius 

per a optimitzar el subministrament i la disponibilitat de medicaments durant el brot. 

Comunicació sobre el Marc Temporal 

El brot de COVID-19 ha provocat una pertorbació general de l’oferta deguda a la interrupció de les cadenes 

de subministrament i increment de la demanda causat principalment per l’augment de la demanda de 

determinats productes i serveis, sobretot en el sector sanitari.  

Fer front a aquestes pertorbacions excepcionals i evitar l’escassetat a temps pot requerir la ràpida 

coordinació d’empreses per a superar, o almenys pal·liar, els efectes de la crisi. Això, a la vegada, pot exigir 

canviar o augmentar d’escala la producció de la manera més eficient.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_604
https://ec.europa.eu/info/files/framework-communication-addressing-antitrust-issues-related-cooperation-between-competitors-covid-19-related-urgency-situations_en
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El Marc Temporal té per objecte oferir directrius en matèria de defensa de la competència a les empreses 

que vulguin cooperar i coordinar les seves activitats temporalment amb la finalitat d’augmentar la seva 

producció de la manera més efectiva i optimitzar el subministrament, especialment, dels medicaments 

hospitalaris que es necessiten urgentment. En particular, la Comunicació sobre el Marc Temporal explica els 

principals criteris que aplicarà la Comissió a l’hora d’avaluar els possibles projectes de cooperació.  

Les empreses són responsables d’avaluar per sí mateixes la legalitat dels seus acords i practiques. No 

obstant, la Comissió ha estat en contacte amb empreses i associacions professionals per a ajudar-les a 

avaluar la legalitat dels seus plans de cooperació i implantar les adequades salvaguardes front als efectes 

contraris a la competència a llarg termini.  

La carta de compatibilitat 

Per primera vegada, la Comissió ha enviat una carta de compatibilitat a “Medicines per a Europa” davant 

l’Associació Europea de Medicaments Genèrics. La carta es refereix a un projecte concret de cooperació 

voluntària entre fabricants de productes farmacèutics amb la finalitat de fer front al risc d’escassetat de 

medicaments hospitalaris essencials per al tractament de pacients amb coronavirus. Les empreses 

farmacèutiques de medicaments genèrics fabriquen la gran majoria dels medicaments hospitalaris 

essencials.  

En les actuals circumstàncies, aquesta cooperació temporal resulta justificable en virtut del Dret de la UE en 

matèria de defensa de la competència, tenint en compte el seu objectiu i les salvaguardes implantades per 

tal d’evitar aspectes contraris a la competència, sempre i quan la cooperació es mantinguin dins l’àmbit 

comunicat a la Comissió.  

A data 8 d’abril, la Comissió ha recomanat mesures per a desenvolupar un enfocament comú de la UE per a 

l’ús d’aplicacions i dades mòbils en resposta a la pandèmia del COVID-19. Les eines digitals poden suposar un 

paper important en l’aixecament gradual de les mesures de contenció, quan sigui el moment oportú, si es 

compleixen les normes de la UE i estan ben coordinades. La Recomanació estableix un procediment per a 

l’adopció amb els Estats membres d’una caixa d’eines, centrant-se en dues dimensions:  

• Un enfocament coordinat europeu per a l’ús d’aplicacions mòbils per a empoderar als ciutadans per a 

que prenguin mesures de distanciament social eficaces i específiques i per a l’advertència i localització 

de contactes. Consistirà en especificacions per assegurar l’efectivitat de les aplicacions informatives, 

advertència i rastreig mòbil des del punt de vista mèdic i tècnic; mesures per a evitar la proliferació 

d’aplicacions incompatibles, requisits de suport per a la interoperabilitat i promoció de solucions; 

mecanismes de governança a aplicar per les autoritats sanitàries públiques; la identificació de bones 

pràctiques i mecanismes d’intercanvi d’informació sobre el funcionament de les aplicacions; i compartir 

dades amb organismes públics epidemiològics rellevants.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_626
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Per donar suport als Estats membres, la Comissió proporcionarà orientacions i estarà en contacte amb el 

Comitè Europeu de Protecció de Dades per obtenir una visió general del tractament de dades personals a 

nivell nacional en el context de l’actual crisi.  

 

• Un enfocament comú per a modelar i predir l’evolució del virus a través de dades d’ubicació mòbil 

anònimes. L’objectiu és analitzar els patrons de mobilitat, incloent l’impacte de les mesures de 

confinament i, per tant, els riscs de contaminació. Aquesta serà una aportació important i proporcionat 

per a eines que modelin la propagació del virus i proporcionarà informació sobre el desenvolupament 

d’estratègies per a l’obertura de nou a les societats. La Comissió va iniciar el 23 de març la discussió amb 

operadors de telefonia mòbil amb l’objectiu de donar cobertura a tots els Estats membres. Les dades 

seran completament anònimes i es transmetran al Centre de Recerca Conjunt per al seu tractament.  

A data de 8 d’abril, la Comissió ha convidat als seus Estats membres a prolongar la restricció temporal sobre 

viatges no essencials a la UE fins el 15 de maig. L’experiència dels Estats membres i altres països ha exposats 

al virus, ha demostrat que les mesures per a lluitar contra l’expansió del virus necessiten més de 30 dies per 

a ser efectives. La Comissió demana una actuació coordinada per a la prolongació, ja que l’acció només seria 

efectiva si s’implementa per tots els Estats de la UE i de l’àrea Schengen a totes les fronteres exteriors amb 

la mateixa data de finalització i de manera uniforme. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 8 d’abril, la Comissió ha publicat unes orientacions sobre la repatriació dels passatgers de creuers i 

sobre la protecció de les tripulacions dels bucs.  

Les directrius insten als Estats membres, en coordinació amb la Comissió, a designar els ports a les costes de 

la UE per a canvis ràpids de tripulació, que comptin amb les instal·lacions adequades per què la gent de mar 

es sotmeti a controls mèdics i, si ho exigeix el país en qüestió, a quarantenes, així com amb connexions de 

transport al seu país d’origen. 

La Comissió demana també que els Estats membres ajudin als operadors de creuers, que han d’assumir la 

responsabilitat general d’organitzar la repatriació dels passatgers i les tripulacions dels seus creuers, a 

identificar els ports adequats per al desembarcament. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data 9 d’abril, la Comissió ha enviat als Estats membres per a la seva consulta un projecte de proposta per 

a ampliar més l’àmbit del Marc Temporal en matèria d’ajudes estatals adoptat el 19 de març per a recolzar 

l’economia en el context del brot de la COVID-19. El marc temporal es va modificar per primera vegada el 3 

d’abril i es varen augmentar les possibilitats de suport públic a la investigació, assajos i la producció dels 

productes necessaris per a la lluita contra la pandèmia.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_616
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20203100.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_619
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_570
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En total, la Comissió ha adoptat 43 decisions per les quals s’aproven 53 mesures nacionals en relació amb el 

brot del coronavirus. Des de la seva adopció el 19 de març de 2020, la Comissió ha adoptat 39 decisions en 

matèria d’ajudes estatals sobre la base del Marc Temporal per a aprovar 49 mesures nacionals que aporten 

la liquiditat necessària a les empreses europees.  

La Comissió proposa ampliar encara més l’àmbit del Marc Temporal per permetre als Estats membres la 

recapitalització de les empreses que ho necessitin. Els Estats membres tenen ara la possibilitat de formular 

observacions sobre el projecte de proposta de la Comissió. 

Les mesures d’emergència que els Estats membres han hagut d’adoptar per a controlar el brot de 

coronavirus afecten a la capacitat de moltes empreses europees per a produir béns o subministrar serveis i 

han suposat una disminució notable de la demanda. Les pèrdues resultants poden provocar una disminució 

del capital propi de les empreses i repercutir negativament en la seva capacitat per a obtenir préstecs. En 

aquest context, les intervencions publiques ben orientades cap a la recapitalització de les empreses que ho 

necessitin podrien reduir el risc per al conjunt de l’economia de la UE.  

Per tant, la Comissió està consultant als Estats membres sobre la possibilitat de donar suport públic en forma 

d’instruments de capital o d’instruments híbrids de capital a les empreses greument afectades, sempre que 

aquest sigui el mitjà d’ajuda més adequat i estigui subjecte a unes condicions clares.  

Donat que el suport públic nacional per a la recapitalització d’algunes empreses pot falsejar enormement la 

competència en el mercat únic de la UE, la Comissió proposa una sèrie de salvaguardes sobre les condicions 

per a la concessió d’ajudes estatals, així com sobre el comportament de les empreses que es beneficien 

d’elles. A més, el projecte de proposta té per objecte garantir que l’Estat rebi una remuneració suficient per 

els riscs assumits. Per acabar, també exigeix que els Estats membres elaborin una estratègia de sortida, en 

particular de les grans empreses que hagin vist augmentar la participació de l’Estat en el seu capital, amb 

l’objectiu de garantir que puguin tornar a ser viables sense necessitat de rebre més ajuda estatal quan 

l’economia s’hagi estabilitzat.  

Per altra banda, si el suport es concedeix a escala europea, tenint en compte l’interès comú de la UE, el risc 

de distorsió del mercat únic seria menor i, per tant, exigirà imposar unes condicions menys rigoroses.  

L’ampliació proposta de l’àmbit del Marc Temporal a les ajudes en forma de recapitalitzacions complementa 

la possibilitat que tenen els Estats membres d’adquirir les accions existents d’empreses a preu de mercat el 

que, en principi, queda fora de l’àmbit del control de les ajudes estatals de la UE.  

A data 9 d’abril, la Comissió ha anunciat l’arribada del material sanitari a Itàlia i Espanya provinent de 

Taiwan.  

Per a més informació feu clic aquí. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_643
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A data de 15 d’abril, la Comissió ha publicat unes orientacions sobre les metodologies per a les proves del 

coronavirus. L’objectiu de les orientacions és ajudar als Estats membres a utilitzar de manera eficaç les eines 

per a la realització de proves en el context de les seves estratègies nacionals i a les diferents fases de la 

pandèmia, entre elles quan s’elimini progressivament les mesures de confinament. La Comissió també té 

com a objectiu garantir que es disposi d’instruments d’alta qualitat per a avaluar el funcionament de les 

proves. 

Per anar eliminant les mesures de confinament és molt necessari disposar de dades fiables, per això es 

precisa un seguiment suficient de la progressió de la pandèmia, incloent la realització de proves a gran 

escala. En aquest sentit, la Comissió demana als fabricants que elaborin kits de proves segons ”l’estat actual 

de la tècnica”. La Comissió insisteix també amb la posada en comú de recursos per a la validació de les 

proves de coronavirus a escala de la UE, és important centralitzar la validació i compartir els resultats a 

escala internacional i de la UE. 

Per tal de garantir la màxima qualitat de les proves, i assegurar que aquestes s’utilitzin correctament, i 

segueixen harmonitzant l’avaluació i validació del funcionament dels productes per a proves, la Comissió 

proposa posar en marxa les següents accions durant les properes setmanes: 

• Una avaluació dels enfocaments comuns a les estratègies nacionals. 

• La posada en comú d’informació sobre el funcionament de les proves. 

• La creació d’una xarxa de laboratoris de referència per al coronavirus a tota la UE amb l’objectiu de 

facilitar l’intercanvi d’informació, així com la gestió i la distribució de les mostres testimoni. 

• L’elaboració de noves orientacions sobre l’avaluació del funcionament i l’avaluació de la conformitat 

després d’un diàleg addicional amb la indústria i les autoritats nacionals competents. 

• La posada a disposició de les eines per avaluar el funcionament, com els materials de referència i els 

mètodes comuns de comparació dels productes. 

• La lluita contra els productes falsificats a través de la cooperació internacional i entre les autoritats 

dels Estats membres. 

• La coordinació de l’oferta i la demanda a través d’instruments de la UE com el Centre de 

Coordinació, rescEU i l’adquisició pública conjunta. 

• La solidaritat entre els Estats membres garantint una distribució justa de les existències i els equips 

de laboratori disponibles, centrant-se en els llocs on siguin més necessaris. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data 15 d’abril, la Comissió en cooperació amb el president del Consell Europeu, ha presentat un full de 

ruta europea per a aixecar progressivament les mesures de confinament adoptades com a conseqüència del 

brot de la COVID-19.  

El full de ruta europeu estableix els següents principis fonamentals: 

https://ec.europa.eu/info/files/testing-kits-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_659
https://ec.europa.eu/info/files/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_en
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• El moment en que es prenguin les mesures és essencial. Decidir que ha arribat el moment d’iniciar 

l’alleujament del confinament ha de basar-se en els següents criteris: 

 

o Criteris epidemiològics que demostrin que la propagació de la malaltia ha disminuït 

considerablement i que s’ha estabilitzat durant un període prolongat.  

o Capacitat suficient del sistema sanitari, tenint en compte la taxa d’ocupació de les unitats de cura 

intensiva, la disponibilitat del material sanitari i de material mèdic. 

o Capacitat adequada de seguiment, inclosa la capacitat de realitzar proves a gran escala per 

detectar i aïllar ràpidament a les persones infectades, així com la capacitat d’ubicació i rastreig.  

 

• Es necessita un enfocament europeu. Tot i que els terminis i modalitats per a l’alleujament de les 

mesures de confinament són diferents a cada Estat membre, es necessita un marc comú basat en els 

elements següents: 

o Criteris científics de salut pública com a prioritat principal, essent conscients de que posar fi a les 

mesures restrictives implica equilibrar els beneficis per a la salut pública amb els efectes socials i 

econòmics.  

o Coordinació entre els Estats membres per a evitar efectes negatius.  

o Respecte i solidaritat, essencial tant per als aspectes relatius a la salut com els aspectes 

socioeconòmics. Abans d’aixecar el confinament, els Estats han de notificar-ho a la resta de Estats 

membres i a la Comissió. 

• La disminució gradual del confinament requereix mesures d’acompanyament, entre les que es troben: 

 

o Recollida de dades harmonitzades i desenvolupament d’un sistema sòlid d’informació i 

traçabilitat dels contactes, amb eines digitals que respectin plenament la privacitat de les dades.  

o Ampliació de la capacitat de realitzar proves i harmonització d eles metodologies corresponents.  

o Augment de la capacitat i resiliència dels sistemes nacionals de salut, en particular per fer front a 

l’augment previst de les infeccions després de l’aixecament de les mesures restrictives.  

o Manteniment del reforçament de les capacitats en matèria d’equips mèdics i de protecció 

individual.  

o Desenvolupament de tractaments i medicaments segurs i eficaços, així com el desenvolupament i 

introducció d’una vacuna per posar fi al virus.  

Següents etapes: 

Les recomanacions concretes que els Estats membres han de tenir en compte a l’hora de planificar 

l’aixecament de les mesures del confinament són les següents: 

• L’acció ha de ser gradual. Les mesures s’han d’aixecar en diferents fases, i s’ha de deixar passar temps 

suficient entre elles per veure la seva repercussió. 
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• Les mesures generals s’han de substituir progressivament per mesures específiques. Per exemple, 

protegir als grups més vulnerables durant més temps, facilitar el retorn gradual de les activitats 

econòmiques necessàries, intensificar la neteja i desinfecció dels mitjans de transport, tendes i llocs de 

treball, o substituir els estats d’alarma per intervencions més específiques de les administracions. 

• Els controls a les fronteres interiors s’han de suprimir de manera coordinada. Les restriccions de viatge 

i els controls fronterers han de suprimir-se una vegada la situació millori. En una segona fase, s’ha de 

reobrir la frontera exterior i tenir en compte la propagació del virus fora de la UE. 

• La reactivació de l’activitat econòmica ha de ser gradual. Poden aplicar-se diferents models: teletreball, 

torns de treballadors, tenir en compte la importància econòmica, etc. La totalitat de la població no es 

pot incorporar al seu lloc de treball al mateix temps. 

• Les concentracions de persones s’han autoritzar de manera progressiva, atenent les especificitats de les 

distintes categories d’activitats, com:  

1. Escoles i universitats. 

2. Activitat comercial (venta al por menor) amb possible gradació. 

3. Mesures d’activitat social (restaurants, cafeteries) amb possible gradació. 

4. Concentracions massives.  

• S’han de mantenir els esforços per a prevenir l’expansió del virus, amb campanyes de sensibilització 

per animar a la població a mantenir les practiques d’higiene i el distanciament social.  

• L’acció ha de ser objecte d’un seguiment continu, i s’ha d’estar preparats per al retorn de mesures de 

confinament en cas que sigui necessari.  

De manera paral·lela a l’aixecament gradual de les mesures de confinament, és necessari planificar 

estratègies de recuperació, mitjançant la revitalització de l’economia i la tornada al creixement sostenible. 

Això inclou una doble transició cap a una societat més ecològica i digital. La Comissió elaborarà un pla de 

recuperació, basat en la proposta renovada per al proper pressupost a llarg termini de la UE (marc financer 

plurianual) i en el programa de treball actualitzat de la Comissió per a 2020.  

Per a més informació feu clic aquí . 

Els Estats membres de la UE, amb el suport de la Comissió, han desenvolupat una caixa d’eines per a l’ús 

d’aplicacions mòbils per al rastreig de contactes i advertència en resposta a la pandèmia de coronavirus. 

Això es part d’un enfocament coordinat per a donar suport a l’aixecament gradual de les mesures de 

confinament. Les aplicacions de seguiment de contactes, si compleixen totalment les normes de la UE i estan 

ben coordinades, poden suposar un paper clau a totes les fases de gestió de la crisi, especialment quan arribi 

el moment d’aixecar gradualment les mesures de distanciament social.  

A data 16 d’abril, la Comissió ha anunciat la primera versió de la caixa d’eines comú de la UE, desenvolupada 

de manera urgent i en col·laboració amb la xarxa de salut electrònica i amb el suport de la Comissió Europea. 

S’ha proporcionat una guia pràctica per als Estats membres en la implementació d’aplicacions de seguiment i 

advertència de contactes, i la caixa d’eines estableix els requisits essencials per aquestes aplicacions: 

• Han de complir plenament amb les normes de protecció de dades i privacitat de la UE. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_652
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_670
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• Han d’implementar-se en coordinació amb les autoritats de salut pública i comptar amb la seva 

aprovació. 

• S’han d’instal·lar voluntàriament i treure-les quan ja no siguin necessàries. 

• S’ha d’aspirar a explotar les darreres solucions tecnològiques per a millorar la privacitat. Probablement 

es basin en la tecnologia de proximitat Bluetooth, i no permetran el seguiment de les ubicacions de les 

persones.  

• S’han de basar en dades anònimes: poden alertar a les persones que han estat properes a una persona 

infectada durant un cert temps per a que es realitzin la prova o s’aïllin per si mateixes, sense revelar la 

identitat de les persones infectades. 

• Han de ser inter-operables a tota la UE perquè els ciutadans estiguin protegits inclòs quan creuin 

fronteres. 

• Han d’estar ancorades en la orientació epidemiològica acceptada i reflectir les millors practiques sobre 

seguretat cibernètica i accessibilitat. 

• Han de ser segures i efectives. 

Tot i que aquestes aplicacions permeten un rastreig més fàcil, ràpid i eficient que els sistemes tradicionals, el 

rastreig manual continuarà cobrint als ciutadans més vulnerables però amb menys probabilitats de tenir 

telèfons intel·ligents, com persones majors o discapacitats.  

Per al 30 d’abril de 2020, les autoritats de salut pública avaluaran l’efectivitat de les aplicacions a nivell 

nacional i transfronterer. Els Estats membres hauran d’informar sobre les seves accions abans del 31 de maig 

i posar a disposició les mesures a altres Estats membres i la Comissió per a la seva revisió. La Comissió 

avaluarà els progressos realitzats i publicarà informes periòdics a partir de juny i durant tota la crisi, 

recomanant mesures o eliminant-ne en cas que ja no siguin necessàries.   

A data 16 d’abril, la Comissió ha adoptat una guia sobre la implementació de les normes pertinents de la UE 

sobre procediments d’asil i retorn i sobre la reubicació dels refugiats en el context de la pandèmia de la 

COVID-19. Això respon a la sol·licitud d’assessorament dels Estats membres sobre formes de garantir la 

continuïtat dels procediments i respecte dels drets bàsics.  

Procediments d’asil 

Les mesures sanitàries adoptades per a limitar la interacció social entre el personal d’asil i els sol·licitants 

tenen un impacte en els procediments d’asil. La flexibilitat prevista a les normes de la UE ha de fer-se servir 

en el següent sentit: 

• El registre i el processament de les sol·licituds han de continuar. S’ha de permetre la màxima flexibilitat 

en relació amb els terminis i la duració per a processar i examinar les reclamacions.  

• Les entrevistes personals s’han de poder realitzar de manera específica. 

• Reglament de Dublín: l’estreta cooperació entre els Estats membres és fonamental per al bon 

funcionament del sistema de Dublín. La Comissió anima als Estats membres a que reprenguin les 

transferències de sol·licitants el més aviat possible. Abans de dur a terme qualsevol transferència, els 

Estats membres han de considerar la situació del coronavirus. Quan les transferències a l’Estat membre 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_666
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normalment responsable no puguin dur-se a terme en el termini aplicable, els Estats membres poden 

acordar bilateralment dur a terme la transferència en una data posterior.  

• Condicions de recepció. Les mesures de quarantena i aïllament han de ser raonables, proporcionades i 

no discriminatòries. Els sol·licitants han de rebre l’atenció mèdica necessària. 

• Empremta digital: de conformitat amb el Reglament Europeu, on no és possible prendre les empremtes 

digitals d’un sol·licitant degut a les mesures adoptades per a protegir la salut pública, els Estats membres 

hauran de prendre les empremtes digitals el més aviat possible i sinó, màxim 48 hores després de 

desaparèixer els símptomes. 

Reubicació 

El brot de coronavirus ha provocat una greu interrupció de les operacions de reubicació. Els Estats membres, 

així com l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) i a la Organització Internacional 

per a les Migracions (OIM) han suspès temporalment les operacions de reubicació. Les activitats 

preparatòries han de continuar en la mesura del possible per a que les operacions de reubicació puguin 

reprendre sense problemes. La Comissió seguirà donant suport als Estats membres per a complir els seus 

compromisos per al 2020 i atorgarà flexibilitat en relació amb el període d’execució.  

Retorn 

Les mesures preses arreu del món per a contenir la pandèmia estan tenint un impacte significatiu en el 

retorn. A pesar de la interrupció temporal causada pel coronavirus, la feina sobre els procediments de retorn 

a tercers països ha de continuar, particularment en les activitats que es poden dur a terme a pesar de les 

mesures restrictives, per tal d’estar preparats per quan es puguin reprendre  les operacions de retorn. S’ha 

de mantenir una estreta cooperació i contacte amb tercers països en la identificació, documentació i retorn 

dels seus nacionals. 

A data 20 d’abril, la Comissió Europea juntament amb altres socis, ha llançat la Plataforma Europea de Dades 

sobre la COVID-19 per a que totes les dades d’investigació disponibles es puguin recopilar i compartir de 

manera ràpida. Aquesta plataforma, que forma part del Pla d’Acció ERAvsCorona, marca una nova fita en els 

esforços de la UE per donar suport als investigadors d’Europa i arreu del món en la lluita contra la pandèmia.  

La nova plataforma oferirà un entorn europeu i mundial obert, fiable i escalable en el que els investigadors 

podran emmagatzemar i compartir conjunts de dades com seqüències d’ADN, estructures de proteïnes, 

dades d’investigació pre-clínica i assajos clínics, així com dades epidemiològiques.  

L’intercanvi obert i ràpid de dades accelera considerablement la investigació i els descobriments, 

proporcionant una resposta eficaç a la crisi del coronavirus.  

Pla d’Acció ERAvsCorona 

El 7 d’abril de 2020, els ministres d’investigació i innovació dels 27 Estats membres de la UE van donar suport 

a deu accions prioritàries del Pla d’Acció ERAvsCorona. Sobre la base dels objectius generals i les eines de 

l’Espai Europeu d’Investigació (EEI), el Pla d’acció inclou accions a curt termini basades en la coordinació, 

https://www.covid19dataportal.org/
https://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
./
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cooperació, l’intercanvi de dades i els esforços conjunts de finançament entre la Comissió i els Estats 

membres. S’articula en torn als principis clau de l’Espai Europeu d’Investigació que es farà servir al màxim 

per ajudar als investigadors i Estats membres a tenir èxit en la lluita contra la COVID-19. 

A més de la Plataforma Europea de Dades sobre la COVID-19, les altres accions es centren en la coordinació 

del finançament, la realització de grans assajos clínics a escala de la UE, l’augment d’ajudes a les empreses 

innovadores i el suport a un Hackathon paneuropeu a finals d’abril per a mobilitzar els innovadors europeus i 

la societat civil.  

A data 22 d’abril, la Comissió ha adoptat una proposta per a un paquet d’ajuda macrofinancera (AMF) de 

3.000 milions d’euros a deus socis i països veïns per ajudar a limitar les conseqüències econòmiques de la 

pandèmia. La proposta es suma a l’estratègia del “Team Europe”, la resposta específica de la UE per donar 

suport als esforços dels països socis en la lluita contra la COVID-19.  

Després d’una avaluació de les necessitats de finançament, la proposta preveu que els fons AMF es 

distribueixin de la següent manera: Albània (180 milions d’euros), Bòsnia i Hercegovina (250 milions), 

Geòrgia (150 milions), Jordània (200 milions), Kosovo (100 milions), Moldàvia (100 milions), Montenegro (60 

milions), Macedònia del Nord (160 milions), Tunísia (600 milions) i Ucraïna (1.200 milions). 

Els fons AMF estaran disponibles durant 12 mesos en forma de préstecs en condicions molt favorables per 

ajudar als països a cobrir les seves necessitats financeres immediates. Juntament amb el suport del Fons 

Monetari Internacional, els fons poden contribuir a millorar l’estabilitat macroeconòmica i assignar recursos 

per a protegir als ciutadans a mitigar les conseqüències socioeconòmiques negatives de la pandèmia. Aquest 

instrument també quedarà disponible per a altres països elegibles que experimentin dificultats en la seva 

balança de pagaments.  

La proposta de la Comissió està subjecta a l’aprovació per part del Parlament Europeu i el Consell de la UE. 

A data de 22 d’abril, la Comissió Europea ha anunciat noves mesures excepcionals per a donar suport al 

sector agroalimentari. Tot i que el sector està mostrant resiliència davant la situació actual, alguns mercats 

s’han vist greument afectats per la situació. 

El paquet anunciat inclou mesures d’ajuda a l’emmagatzematge privat, PSA, en els sectors làctics i càrnics; 

l’autorització de mesures d’autoorganització del mercat per part d’operadors de sectors de greument 

afectats; flexibilitat en el sector de fruites i hortalisses, vi i alguns altres programes de suport al mercat. 

Les mesures excepcionals anunciades inclouen: 

• Ajuda per a l’emmagatzematge privat per als productes làctics (llet desnatada en pols, mantega, 

formatge) i càrnics (vedella, xai, i cabrit). Aquesta estratègia permetrà la retirada temporal de 

productes del mercat durant un mínim de 2 a 3 mesos, i un màxim de 5 a 6 mesos. Aquesta mesura 

suposarà una reducció del subministrament actual del mercat i un reequilibri del mercat a llarg 

termini. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_716
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
https://ec.europa.eu/info/news/short-term-outlook-despite-challenges-arising-coronavirus-outbreak-eu-agri-food-sectors-show-resilience-2020-apr-20_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_en#storageofproducts
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_en#sectorspecificaidschemes
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• Flexibilitat per els programes de suport al mercat: la Comissió introduirà flexibilitat en la 

implementació dels programes de suport al mercat per el vi, les fruites i hortalisses, l’oli d’oliva, 

l’apicultura i l’Estratègia de la UE per a les Escoles (llet, fruites i verdures). Aquesta mesura permetrà 

una reorientació de les prioritats de finançament cap a les mesures de gestió de crisis per a tots els 

sectors. 

• Derogació excepcional de la normativa de la UE sobre competència: aplicable als sectors de la llet, 

flors, i patates. La Comissió autoritzarà la derogació de certes normes de l’Article 222 del Reglament 

sobre l’Organització dels Mercats Comuns, que permet als operadors adoptar mesures autònomes 

d’organització del mercat. En particular, es permetrà que aquests sectors prenguin mesures 

col·lectives per a estabilitzar el mercat. També es permetrà l’emmagatzematge per part d’operadors 

privats. Aquests acords i decisions només seran vàlids per un període màxim de sis mesos. Es 

monitoritzaran els moviments de preus de consum per tal d’evitar efectes adversos. 

La Comissió espera que aquestes mesures s’adoptin abans de finals del mes d’abril. Els estats membres 

hauran de ser consultats i votar sobre aquestes mesures, per tant aquestes estan subjectes a canvi. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data 24 d’abril, la Comissió ha anunciat que posarà en marxa una iniciativa de donació (la Resposta Global 

a la Crisi del Coronavirus) a partir del proper 4 de maig. La Organització Mundial de la Salut (OMS) i les 

organitzacions sanitàries mundials han fet una crida conjunta per a desenvolupar un accés ràpid i equitatiu a 

uns diagnòstics, teràpies i vacunes contra la COVID-19 que siguin efectius, de qualitat, eficaços i assequibles.  

Per tal de mobilitzar fons en suport a aquesta iniciativa, la UE i els seus socis organitzaran una marató 

mundial de donants, i es convida als països i organitzacions de tot el món a fer donacions per a aconseguir 

l’objectiu de 7.500 milions d’euros de finançament inicial.  

Els investigadors i innovadors d’arreu del món estan treballant intensament per trobar solucions per salvar 

vides i protegir la nostra salut. A partir del 4 de maig, la Comissió registrarà donacions de països i fundacions 

empresarials, i anunciaran les properes fites d’una campanya mundial. 

La Comissió també convida a Governs, socis empresarials, personalitat públiques i ciutadans a difondre 

aquesta iniciativa mundial de donació. Els fons recaptats es destinaran a tres línies de treball: diagnòstic, 

tractament i vacuna.  

A data 27 d’abril, la Comissió Europea ha rebut la seva primera sol·licitud preliminar de suport financer al 

Fons de Solidaritat de la UE per part d’Itàlia per abordar el brot de coronavirus i els seus efectes. Des de l’1 

d’abril de 2020, seguint la proposta de la Comissió d’Iniciativa d’Inversió en Resposta al Coronavirus, els 

Estats membres poden sol·licitar el Fons de Solidaritat de la UE per raons d’emergència sanitària.  

La Comissió recopilarà totes les aplicacions relacionades amb el coronavirus fins al 24 de maig, i després les 

avaluarà en un paquet per garantir un tractament equitatiu de tots els casos. La Comissió tractarà totes les 

sol·licituds en un mateix paquet, no per ordre d’arribada, per tal de garantir que els recursos disponibles es 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32013R1308
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_722
https://europa.eu/global-response/
https://europa.eu/global-response/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_753
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distribueixin de manera justa i equitativa entre els Estats membres més afectats per la pandèmia. Una 

vegada fet això, presentarà una proposta d’ajuda financera al Parlament Europeu i al Consell.  

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.  

Liquiditat – suport financer i econòmic 

La Iniciativa d’Inversió de Resposta al Coronavirus permetrà a les autoritats públiques redirigir les quantitats 

no utilitzades dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus per injectar liquiditat a les empreses més 

afectades, incloses les del turisme. Aquest instrument proporciona una flexibilitat excepcional: les 

assignacions per a 2020 es poden moure entre fons i regions i fer-se servir a les regions o Estats on més es 

necessitin, independentment dels requisits habituals. El cofinançament pot incrementar-se temporalment al 

100%. 

En segon lloc, la Comissió ha desbloquejat 1.000 milions d’euros com a garantia per a que el Fons Europeu 

d’inversions expedeixi garanties especials per al finançament disponible de fins a 8.000 milions d’euros, 

incentivant als bancs i altres prestadors a proporcionar liquiditat a 100.000 PIMES europees.  

Tercer, per a protegir la ocupació i els treballadors, han implementat la iniciativa temporal SURE, que es 

tracta de l’ajuda als Estats membres per cobrir les despeses dels plans nacionals de treball a curt termini a 

través de l’assistència financera de fins a 100.000 milions d’euros. Per a obtenir més ajuda, la Comissió va 

adoptar el marc temporal d’ajuda estatal per permetre als Estats membres fer servir la flexibilitat total 

prevista a les normes d’ajuda estatal per donar suport a l’economia.   

Per acabar, la Comissió reconeix la necessitat d’aprofitar al màxim la flexibilitat que existeix entre el Pacte 

d’Estabilitat i Creixement. Existeix la necessitat d’un nou “Pla Marshall”, amb un poderós pressupost de la UE 

per a iniciar el camí cap a la recuperació europea.  

Però sobre tot, la UE necessita la solidaritat de tots els països per assolir una visió general de les mesures 

nacionals planificades i analitzar-les de manera regular i oberta. Es necessita cooperar en la sortida del 

coronavirus i les estratègies de recuperació per maximitzar els efectes positius.  

Mobilitat i seguretat 

Més enllà de la liquiditat, el turisme necessita mobilitat. Per aquest motiu, s’ha de treballar per restablir la 

confiança en els viatges i es necessita coordinar els criteris per a la reobertura de les instal·lacions 

turístiques. El full de ruta europeu adoptat per aixecar les mesures de contenció es la primera passa. Pel que 

fa a la seguretat, la Comissió proposarà protocols per tal de guiar el funcionament segur de les instal·lacions 

turístiques a tota la UE.  

Estratègia de recuperació verda i digital 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_758
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La UE necessita una estratègia de recuperació per construir un ecosistema turístic més resistent i sostenible, 

mitjançant l’accelerament de la transició verda i digital. S’ha d’acompanyar a la indústria i destinacions 

turístiques de la UE cap a un futur innovador i sostenible. 

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.  

Les recomanacions clau de la guia són les següents: 

• Distribució de medicaments a pacients durant assajos clínics: l’objectiu és protegir la seguretat i el 

benestar dels participants durant l’assaig i la integritat dels assajos clínics. Aquesta recomanació té en 

compte les mesures de distanciament social i les possibles limitacions en el lloc de l’assaig/recursos 

hospitalaris.  

• Verificació remota de dades d’origen (SDV): la verificació de les dades sense processar als hospitals pot 

ser extremadament difícil durant la pandèmia degut a mesures de seguretat, com el distanciament 

social. El SDV remot per concloure un assaig podria facilitar la autorització de comercialització de 

coronavirus i medicaments que salven vides. 

• Comunicació a les autoritats: poden ser necessàries accions urgents per a protegir als participants de 

l’assaig contra qualsevol perill immediat o altres canvis que afectin a la seguretat del pacient o la 

solidesa de les dades per mitigar les interrupcions durant l’actual crisi de salut pública.  

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.  

Modificacions específiques de les normes bancàries 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_759
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_740
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La Comissió ha proposat una sèrie de modificacions específiques de solució ràpida de les normes prudencials 

bancàries de la UE (el Reglament sobre requisits de capital) amb la finalitat de maximitzar la capacitat dels 

bancs per concedir préstecs i absorbir les pèrdues relacionades amb la COVID-19. La Comissió proposa 

mesures excepcionals temporals que mitiguen les repercussions immediates dels esdeveniments relacionats 

amb el coronavirus, adaptant el calendari d’aplicació de les normes internacionals i comptabilitat relatives al 

capital bancari, dispensant el tractament més favorable a les garanties públiques concedides durant la 

present crisi. La Comissió també proposa avançar la data d’aplicació de varies mesures consensuades que 

tenen per objecte incentivar els bancs per a que financin els treballadors, PIMES i projectes 

d’infraestructura.  

Comunicació interpretativa 

La Comunicació confirma les recents declaracions sobre l’ús de la flexibilitat en l’ús de les normes 

comptables i prudencials, com les realitzades pel Comitè de Supervisió Bancària de Basilea, l’Autoritat 

Bancària Europea (ABE) i el Banc Central Europeu, entre altres. La Comissió anima als bancs i les autoritats 

de supervisió a fer ús de la flexibilitat dels marcs comptables i prudencial de la UE. Per exemple, la 

Comunicació confirma i acull amb satisfacció la flexibilitat present a les normes europees pel que fa a la 

moratòria pública i privada als reemborsaments dels préstecs. Així mateix, destaca àmbits en els que s’insta 

als bancs a actuar de manera responsable, per exemple abstenint-se de repartir dividends entre accionistes 

o adoptant un plantejament conservador pel que fa a l’abonament de remuneracions variables.  

La Comunicació també recorda la manera en que els bancs poden ajudar a les empreses i ciutadans fent ús 

de serveis digitals, entre ells els pagaments sense contacte i digitals.  

A data 30 d’abril, la Comissió ha aprovat 150 milions d’euros addicionals per al Consell Europeu d’Innovació 

(CEI) per donar suport a les innovacions revolucionàries i fer front a la crisi del coronavirus. El pressupost 

addicional finançarà a les millors noves empreses i PIMES que van presentar la seva sol·licitud abans de la 

data límit del mes de març. 

La Comissió també atorgarà segells d’excel·lència especials a aplicacions rellevants de coronavirus d’alta 

qualitat que no puguin finançar-se amb aquests 150 milions. Les empreses seleccionades per rebre 

assistència del CEI s’anunciaran a finals de maig. 

Els 150 milions d’euros addicionals, establerts en el programa de treball pilot CEI revisat, són específicament 

per a empreses amb innovacions rellevants de coronavirus, i es sumen a les 164 milions d’euros ja anunciats 

el 25 de març, que es faran servir per donar suport a una àmplia gamma d’altres innovacions 

revolucionàries. 

Aquest suport a noves empreses i PIMES és part de la resposta de coordinació de coronavirus de la Comissió.  

 

https://ec.europa.eu/info/news/additional-eu150-million-european-innovation-council-fund-breakthrough-ideas-tackling-coronavirus-2020-apr-30_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
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A data 30 d’abril, la Comissió ha publicat la selecció d’un total de 117 solucions innovadores per fer front al 

coronavirus com a guanyadors del EUvsVirus Hackathon del Consell Europeu d’Innovació. Els sis guanyadors 

principals de la categoria de desafiament són: 

• Team Discovery (Hongria) pel seu sistema de monitorització de pacients altament escalable que 

minimitza la necessitat de contacte físic entre infermers i pacients (categoria salut i vida). 

• Linistry per a minoristes segurs (Hongria) per la seva solució de cues remotes per a garantir el 

distanciament social a la indústria minorista (categoria Continuïtat de negocis). 

• Aidbind (Bulgària, Alemanya, Malta, Suècia i Suïssa) per la seva solució a la bretxa d’informació entre la 

demanda, el subministrament i el finançament de productes mèdics, adquirits a través de donacions i 

obres de caritat (categoria de cohesió social i política). 

• The Village – Where The World Is Your Classroom (Suïssa, Ucraïna, Estats Units, Índia) per la seva 

plataforma d’aldea en línia que pot compartir amb amics, familiars, professors i companys per a 

l’aprenentatge virtual experimental (categoria d’educació i treball remot). 

• Bankera Business Care (Lituània) per la seva solució per a proporcionar a les PIMES finançament a curt 

termini per cobrir les seves necessitats de liquiditat en temps de crisi (categoria de finances digitals). 

• Sewers4COVID (Grècia, Holanda, Espanya i Regne Unit) per la seva plataforma de vigilància de 

clavegueram per a la detecció del virus i per ajudar als que prenen decisions a dirigir els recursos on més 

es necessiten (categoria “altres”). 

Les solucions van ser seleccionades per un jurat i ponderades segons el potencial d’impacte (40%), la 

complexitat tècnica i la novetat (20%), el finançament del prototip (20%) i l’eficàcia del pla de negocis (20%). 

Es van seleccionar també guanyadors i dos finalistes per a cada desafiament, dels quals n’hi ha 37. Els socis 

oferiran premis en efectiu als guanyadors de la seva elecció d’un total de més de 100.000 euros. 

En les properes dues setmanes, es reuniran les necessitats financeres i de recursos dels equips guanyadors 

per a desenvolupar i escalar les seves idees, així com el finançament i els recursos que els socis estan 

disposats a dedicar. Del 22 al 25 de maig es durà a terme un esdeveniment de Matchathon per a satisfer les 

necessitats amb els recursos disponibles. També es convidarà a que les solucions guanyadores s’uneixin a 

una plataforma EIC COVID, que es llançarà a finals de maig, per facilitar les connexions amb usuaris finals i 

proporcionar accés a inversors, fundacions i altres oportunitats de finançament a tota la UE.  

A data 2 de maig, la Comissió ha anunciat que rescEU està distribuint més paquets de mascaretes 

protectores FFP2 a Espanya, Itàlia i Croàcia. Es tracta de la primera reserva comú europea de material mèdic, 

creada el mes passat per ajudar als països més afectats per la pandèmia del coronavirus.  

Aquest suport anunciat s’afegeix als equips mèdics de la UE, les mascaretes i els desinfectants ja mobilitzats 

a través del Mecanisme de Protecció Civil de la UE, així com ofertes bilaterals dels Estats membres. 

https://ec.europa.eu/info/news/117-solutions-selected-european-hackathon-support-recovery-coronavirus-outbreak-2020-apr-30_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_785
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Romania i Alemanya són els primers Estats membres que acullen la reserva rescEU i, per tant, són 

responsables de l’adquisició dels equips, mentre que la Comissió finança la totalitat dels actius, com els 

equips de protecció individual. 

En aquestes primeres entregues ja s’han subministrat 330.000 mascaretes a Itàlia, Espanya i Croàcia.  

A data 4 de maig, la Comissió ha publicat el darrer paquet de mesures excepcionals per donar suport als 

sectors agrícola i alimentari més afectats per la crisi del coronavirus.  

Les mesures excepcionals anunciades el 22 d’abril inclouen l’ajuda al emmagatzematge privat per als sectors 

dels lactis i carni, l’autorització temporal per organitzar les mesures del mercat per part dels operadors en 

els sectors més afectats i la flexibilitat en la implementació de programes de suport al mercat. A més 

d’aquestes mesures de mercat, la Comissió proposa permetre als Estats membres utilitzar fons de 

desenvolupament rural per compensar als agricultors i les petites empreses agroalimentàries amb quantitats 

de fins a 5.000 i 50.000 euros, respectivament. 

Les mesures excepcionals del mercat proposades el 22 d’abril i publicades avui inclouen: 

• Ajuda a l’emmagatzematge privat. La Comissió donarà suport a l’ajuda a l’emmagatzematge privat per a 

productes lactis (llet desnatada en pols, mantega i formatge), productes carnis (carn de vedella, ovella, i 

cabra). Aquesta mesura permet la retirada temporal de productes del mercat durant un mínim de 2 a 3 

mesos i un període màxim de 5 a 6 mesos. Les sol·licituds per participar a l’esquema s’obriran a partir del 

7 de maig de 2020. Aquesta mesura té com a objectiu estabilitzar el mercat reduint temporalment 

l’oferta disponible.  

• Flexibilitat per als programes de suport al mercat. La Comissió permetrà flexibilitat en la implementació 

de programes de suport al mercat per a vins, fruites i verdures, olives i oli d’oliva, i el sistema escolar de 

la UE (que avarca llet, fruites i verdures). Aquesta flexibilitat té com a objectiu limitar l’oferta disponible 

a cada sector per dur a terme un re-equilibri dels mercats. A més, permetrà la reorientació de les 

prioritats de finançament cap a mesures de gestió de crisi. 

• Excepció temporal de les normes de competència de la UE. L’article 222 del Reglament de la 

Organització de Mercats Comuns (OCM) permet a la Comissió adoptar excepcions temporals a 

determinades normes de competència de la UE en situacions de greus desequilibris de mercat. La 

Comissió va adoptar aquestes excepcions per als sectors de la llet, flors i patates, que permeten als 

operadors organitzar-se de manera autònoma i implementar mesures de mercat al seu nivell per 

estabilitzar el sector i en el respecte del funcionament del mercat intern per un període màxim de 6 

mesos.  

La Comissió també proposa que els Estats membres amb els fons de desenvolupament rural restants poden 

utilitzar els diners per donar suport als agricultors i les petites empreses agroalimentàries durant l’any 2020. 

Això hauria de suposar un alleujament immediat als més afectats per la crisi. Els Estats membres poden 

oferir assistència de fins a 5.000 euros per agricultor i 50.000 per petita empresa. Això es suma a l’ajuda de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_788
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minimis per al sector agrícola i l’augment de l’ajuda estatal prèviament adoptada. Aquesta proposta encara 

s’ha de presentar al Consell i Parlament per a la seva aprovació. 

Aquestes mesures segueixen l’ampli paquet de mesures adoptades anteriorment per la Comissió, que van 

donar suport al sector agroalimentari en aquests temps difícils amb majors quantitats d’ajuda estatal, 

pagaments avançats més alts i extensió de terminis per presentar sol·licituds de pagament. La major 

flexibilitat respecte a les normes de la Política Agrícola Comú té la finalitat d’alleujar la càrrega 

administrativa sobre els agricultors i les administracions nacionals.  

A data 4 de maig, la Comissió ha registrat 7.400 milions d’euros en donacions d’arreu del món, equivalents a 

8.000 milions de dòlars, durant la iniciativa de donacions emmarcada en la Resposta Mundial a la Crisi del 

Coronavirus. D’aquesta suma, la Comissió ha realitzat una aportació de 1.400 milions d’euros. La xifra total 

pràcticament assoleix l’objectiu inicial de 7.500 milions d’euros i és un punt de partida per a la marató 

mundial de donacions. La finalitat essencial és reunir un finançament significatiu que garanteix la 

col·laboració en el desenvolupament i el desplegament universal dels mitjans de diagnòstic, els tractaments i 

les vacunes contra el coronavirus.  

Aquesta iniciativa de donacions ha estat convocada conjuntament per la UE, Canadà, França, Alemanya, 

Itàlia, Japó, Aràbia Saudita, Noruega, Espanya i el Regne Unit. És la resposta a la crida de la OMS i d’un grup 

d’agents de la salut per tal d’instaurar una col·laboració a nivell global per accelerar el desenvolupament, la 

producció i l’accés equitatiu a tot el món per a noves tecnologies sanitàries essencials per fer front a la crisi 

del COVID. La Resposta Mundial a la Crisi del Coronavirus és una iniciativa que integra tres associacions 

centrades en la detecció, tractament i prevenció, a més d’enfortir els sistemes sanitaris.  

Una marató de donacions ja en marxa 

Les donacions aconseguides ja són extraordinàries, però és només el principi d’un procés per a la 

mobilització de més recursos. L’objectiu inicial de 7.500 milions d’euros no serà suficient per a garantir la 

distribució a tot el món de les tecnologies sanitàries relacionades amb el coronavirus, ja que els costos en 

termes de producció, contractes públics i distribució són considerables. 

Per ajudar a assolir els objectius, la Comissió va comprometre 1.000 milions d’euros en forma de 

subvencions i 400 milions en forma de garanties de préstecs, a través d’una modificació de prioritats que 

afectarà al programa Horitzó 2020 (1.000 milions), a rescEU (80 milions), a l’Instrument per a la Presentació 

d’Assistència Urgent (150 milions) i als instruments exteriors (170 milions). 

Es donaran 100 milions d’euros a la CEPI i 158 milions a la OMS. Les convocatòries de propostes finançades 

per la UE i els subsegüents projectes emmarcats a Horitzó 2020 es coordinaran amb els objectius de les tres 

associacions i estaran condicionats a un accés obert a les dades. El finançament a càrrec de rescEU es 

destinarà a contractació publica, distribució de vacunes, teràpies i mitjans de diagnòstic. 

Un marc de cooperació per a coordinar els esforços mundials 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_797
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Sobre la base dels debats mantinguts amb socis dels sectors públic i privat, així com les organitzacions sense 

ànim de lucre, la Comissió proposa crear un marc de col·laboració per a la resposta mundial a través de la 

iniciativa “ACT-Accelerator”. Aquest marc suposarà la funció d’estructura de coordinació, que dirigirà i 

supervisarà els avanços realitzats a nivell mundial pel que fa a l’accelerament del desenvolupament de 

vacunes, teràpies i mitjans de diagnòstic i el seu accés universal, així com el reforçament dels sistemes 

sanitaris per satisfer les tres prioritats. 

Es preveu que aquest marc de col·laboració tingui una limitació temporal (dos anys renovables) i es 

constitueixi a partir d’organitzacions ja existents, sense crear cap nova estructura.  

El nucli d’aquest marc el formaran tres associacions, basades en les tres prioritats de la Resposta mundial a 

la crisi del coronavirus. Agrupen el sector industrial, la investigació, les fundacions, els reguladors i les 

organitzacions internacionals, amb un enfocament basat en la cadena de valor en el seu conjunt: des de la 

investigació fins a la fabricació i distribució. Les tres associacions treballaran amb la major autonomia 

possible, amb un eix transversal d’actuació centrat en la potenciació de la capacitat dels sistemes sanitaris i 

l’intercanvi de dades i coneixement.  

Fins a finals de maig, la Comissió registrarà i s’encarregarà del seguiment de les donacions, però no rebrà els 

pagaments ja que els fons arribaran directament als destinataris. No obstant, els destinataris no decideixen 

unilateralment de quina manera es farà servir la donació, sinó que actuen coordinadament amb l’associació 

corresponent. Partim del compromís que totes les noves vacunes, diagnòstics i tractaments seran 

accessibles a escala mundial i a un preu assequible, independentment del lloc on s’hagin desenvolupat.  

A data de 6 de maig, la Comissió ha comunicat les previsions econòmiques de la primavera 2020. La 

pandèmia suposa una gran commoció de greus conseqüències socioeconòmiques. Tot i la ràpida i amplia 

resposta política tant de la UE com dels seus Estats membres, l’economia de la UE registrarà aquest any una 

recessió de proporcions històriques. 

Les previsions apunten que l’economia de la zona euro es contraurà en un percentatge record del 73/4 % 

durant 2020, per créixer de nou un 6 1/4 % el 2021. L’economia de la UE es contraurà un 7 1/2 % i creixerà al 

voltant del 6% el 2021. Amb respecte a les previsions econòmiques de la tardor de 2019, les previsions de 

creixement per a la UE i per a la zona euro es revisen a la baixa en uns nou punts percentuals. 

Encara que el xoc per a l’economia de la UE és simètric (en la mesura que la pandèmia ha afectat a tots els 

Estats membres), hi ha diferències sensibles tant en la caiguda de la producció el 2020 (des d’un -4% a 

Polònia fins a un -9% a Grècia) com en la força de repunt el 2021. La recuperació econòmica de cada Estat 

membre dependrà no només de l’evolució de la pandèmia al país, sinó també de l’estructura de la seva 

economia i de la seva capacitat de respondre mitjançant polítiques d’estabilització. A causa de la 

interdependència entre les economies de la UE, la dinàmica de la recuperació a cada Estat membre també 

afectarà al vigor de la mateixa a altres. 

No s’espera que l’economia de la UE recuperi totalment les pèrdues d’aquest any abans de finals de 2021. La 

inversió seguirà sent baixa i el mercat de treball no s’haurà recuperat completament. Per a donar resposta a 

la crisi, serà crucial mantenir l’eficàcia de les mesures tant nacionals com europees a amb l’objectiu de 
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limitar els danys econòmics i facilitar una recuperació ràpida i ferma que situí les economies en un camí de 

creixement sostenible i integrador. 

Es preveu que la taxa d’atur a la zona euro passi del 7,5% al 9% el 2020, per a caure novament al 8% el 2021. 

A la UE, es preveu que la taxa d’atur pugi del 6,7% el 2019 al 9% el 2020, per a tornar a baixar al voltant del 

8% el 2021. L’augment de l’atur serà més significatiu a uns Estats membres que en altres. Són especialment 

vulnerables aquells que tenen una alta proporció de treballadors amb contractes de curta durada i aquells 

on gran part de la població activa depèn del turisme. Els joves que s’incorporin al mercat de treball tindran 

més dificultats per a trobar la seva primera feina. 

Es preveu una inflació a la zona euro, mesurada per l’índex de preus de consum harmonitzat, IPCA, del 0,2% 

el 2020 i l’1,1% el 2021. A la UE, les previsions d’inflació apunten a un 0,6% el 2020 i un 1,3% el 2021. 

El dèficit públic agregat de la zona euro i de la UE passarà d’un 0,6% del PIB el 2019 a un 8% el 2020, per a 

tornar a baixar al voltant d’un 3% el 2021. 

Aquestes previsions es veuen afectades per un grau d’incertesa molt superior a l’habitual, ja que una 

pandèmia més greu i de major durada podria provocar una caiguda del PIB molt major de la prevista a la 

hipòtesi base. Sense una estratègia comuna de recuperació sòlida i oportuna a nivell de la UE, hi ha risc de 

que la crisi provoqui greus distorsions al mercat únic i que sorgeixin divergències econòmiques, financeres i 

socials entre els Estats membres de la zona euro. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data 8 de maig, la Comissió Europea ha creat un pont aeri humanitari de la UE per al transport de 

treballadors humanitaris i subministraments d’emergència a algunes de les zones en situació més crítica del 

món per respondre a la crisi del coronavirus.  

El primer vol de la UE, realitzat en cooperació amb França, surt de Lió i transporta al voltant de seixanta 

treballadors humanitaris de varies ONG i tretze tones de càrrega humanitària. En els propers dies seguiran 

dos vols de càrrega més amb altres 27 tones de subministraments humanitaris. A la tornada, els vols del 

pont aeri també duran a ciutadans de la UE i altres passatgers des de la República Centreafricana en un 

esforç de repatriació.  

S’estan programant més vols humanitaris de la UE per als propers dies, donant prioritat als països africans en 

els que la pandèmia pot empitjorar altres crisis humanitàries. 

Funcionament del pont aeri humanitari 

• En un esforç conjunt de la Comissió i els Estats membres, la Comissió finança el transport aeri dels vols 

dels Estats membres fins i des de els destins proposats, en la mesura del possible combinats amb vols de 

repatriació en curs, sense oblidar als treballadors humanitaris en rotació.  

• El personal humanitari de les administracions nacionals, les ONG o les agències de les Nacions Unides 

poden aprofitar el dispositiu. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_799
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_813
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• La Comissió finança el 100% dels cost de transport, mentre que els socis de la UE són responsables de la 

obtenció de material humanitari.  

A data 8 de maig, la Comissió ha anunciat que en els propers dies s’entregaran 1,5 milions de mascaretes a 

157 Estats membres i el Regne Unit per a protegir als treballadors sanitaris front al coronavirus. Aquesta 

darrera entrega de mascaretes per part de la UE va en línia amb la nova compra de 10 milions de mascaretes 

finançada per la Comissió d’acord amb l’Instrument per a la Prestació d’Assistència Urgent amb la finalitat de 

donar suport directe als Estats membres a l’hora de mitigar les greus conseqüències immediates de la 

pandèmia i preveure les necessitats relacionades amb la sortida de la crisi i la posterior recuperació. 

Les mascaretes es subministraran als Estats membres i les regions que ho necessitin en entregues setmanals 

al llarg de les properes setmanes. Aquests subministres es sumen als centenars de milers de mascaretes ja 

entregades les darreres setmanes procedents de la reserva d’equips mèdics rescEU, així com a l’assistència 

mobilitzada a través del Mecanisme de Protecció Civil de la UE.  

El 24 d’abril, la Comissió va decidir mobilitzar 320 milions d’euros per accions d’assistència urgent a càrrec 

de l’Instrument per a la Prestació d’Assistència Urgent; d’aquesta quantitat, 100 milions d’euros es 

destinaran a productes sanitaris essencials que s’adquiriran per contractació pública en els propers mesos.  

A data de 8 de maig, la Comissió ha adoptat una segona modificació del Marc Temporal ampliant el seu 

àmbit d’aplicació a les mesures relatives a la recapitalització i el deute subordinat per a seguir recolzant 

l’economia en el context de la pandèmia.  

Aquesta segona modificació complementa els tipus de mesures ja incloses dins el Marc Estatal i les normes 

vigents sobre ajudes estatals, establint criteris en funció dels quals els Estats membres poden facilitar a les 

empreses que ho necessitin recapitalitzacions i deute subordinat, velant a la vegada per unes condicions de 

competència equitatives a la UE. 

Sobre les ajudes a la recapitalització d’empreses, es permetran les intervencions públics ben orientades en 

forma d’ajudes destinades a la recapitalització d’empreses no financeres que ho necessitin, amb l’objectiu 

de contribuir a reduir el risc per al conjunt de l’economia de la UE. El Marc temporal estableix també una 

sèrie de garanties per evitar falsejaments indeguts de la competència dins el mercat únic: 

• Condicions relatives a la necessitat, idoneïtat i importància de la intervenció: Les ajudes a la 

recapitalització només es concediran si no es disposa d’altra solució adequada. La intervenció haurà 

de redundar a l’interès comú, per tal d’evitar dificultats socials i deficiències del mercat degut a una 

pèrdua significativa de llocs de feina, una empresa innovadora o d’importància sistèmica fent fallida 

o el risc d’una pertorbació d’un servei important. Les ajudes es limitaran a permetre la viabilitat de 

l’empresa i no podran anar més enllà del restabliment de l’estructura de capital del beneficiari a com 

era abans de la crisi. 

• Condicions relatives a la participació de l’Estat en el capital de les empreses i a la remuneració: 

l’Estat haurà de rebre una remuneració suficient pels riscs assumits al concedir ajudes de 

recapitalització. El mecanisme de remuneració haurà d’incentivar als beneficiaris i/o als propietaris 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_819
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_es
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
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de les empreses a recomprar les accions adquirides per l’estat mitjançant ajudes estatals per a 

garantir el caràcter temporal de la intervenció estatal. 

• Condicions relatives a la sortida de l’Estat del capital de les empreses afectades: els beneficiaris i 

els Estats membres hauran de desenvolupar una estratègia de sortida. Si sis anys després de la 

concessió d’ajudes de recapitalització a empreses que cotitzen a borsa, o fins a set anys en el cas 

d’altres empreses, la sortida de l’Estat no està clara, s’haurà de notificar a la Comissió un pla de 

reestructuració del beneficiari. 

• Condicions relatives a la governança: fins que l’Estat hagi sortit totalment, els beneficiaris estaran 

subjectes a prohibicions sobre el repartiment de dividends i la recompra d’accions. A més a més, fins 

que almenys un 75% de la recapitalització hagi estat rescatada, s’aplicarà una estricta limitació de la 

remuneració dels gestors, inclosa la prohibició del pagament de bonificacions. Aquestes condicions 

també tenen per objectiu incentivar als beneficiaris i als seus propietaris a recomprar les accions 

propietat de l’Estat tan aviat com la situació econòmica ho permeti. 

• Prohibició de les subvencions creuades i de les adquisicions: per tal que els beneficiaris no es lucrin 

indegudament de les ajudes de recapitalització en detriment de la competència lleial en el mercat 

únic, no podran utilitzar-les per a recolzar les activitats econòmiques d’empreses integrades que es 

trobessin en crisi econòmica abans del 31 de desembre de 2019. A més a més, fins que no es rescati 

almenys un 75% de la recapitalització, es prohibeix als beneficiaris que no siguin PIMES, adquirir una 

participació superior del 10% a competidors o altres operadors en la mateixa línia de negoci. 

La Comissió sol·licitarà una notificació separada de les ajudes per empreses que superin els 250 milions 

d’euros, per tal d’avaluar-les individualment. Les empreses que es trobaven en dificultats el 31 de 

desembre de 2019 no podran rebre ajudes sota el Marc Temporal. 

Sobre la transparència i informació, si les ajudes es concedeixen a beneficiaris en el marc dels règims, els 

Estats membres hauran de publicar els detalls sobre la identitat de les empreses beneficiaris i els imports 

corresponents a les mateixes en un termini de tres mesos des de la recapitalització. A més a més, els 

beneficiaris que no siguin PIMES hauran de publicar informació sobre l’ús de les ajudes rebudes. 

Sobre les ajudes a empreses en forma de deute subordinat, es tracta d’instruments de deute que estan 

subordinats als creditors ordinaris preferents en cas de procediments d’insolvència, i complementa el 

conjunt d’eines que disposen els Estats membres d’acord amb el Marc Temporal vigent, en particular per a 

concedir deute de prelació superior a les empreses que ho necessitin. 

El deute subordinat no podrà convertir-se en capital mentre l’empresa estigui en funcionament i l’Estat 

assumeixi un risc menor. Tot i així, ja que aquest deute augmenta la capacitat de les empreses per a 

contraure deute preferent de manera similar a l’ajuda en forma de capital, les ajudes en forma de deute 

subordinat inclouen una remuneració més elevada i una nova limitació de l’import en comparació amb el 

deute preferent d’acord amb el Marc Temporal. Si els Estats membres volen facilitar deute subordinat a les 

quantitats que superin els límits, s’aplicaran totes les condicions per a les mesures de recapitalització 

explicades anteriorment. 

Per a més informació feu clic aquí. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_838
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A data 8 de maig, la Comissió ha convidat als Estats membres de Schengen i als Estats associats, a prorrogar 

trenta dies més, fins al 15 de juny, la restricció temporal dels viatges no essencials de la UE. Tot i que alguns 

d’aquests Estats ja estan prenent mesures preliminars per a relaxar les mesures de lluita contra la 

propagació de la pandèmia, la situació segueix sent fràgil, tant a Europa com a la resta del món. Això exigeix 

el manteniment de les mesures adoptades a les fronteres exteriors per a reduir el risc de que els viatgis 

propaguin la malaltia arreu de la UE. L’aixecament de les restriccions dels viatges ha de ser progressiu. Com 

s’indica al full de ruta conjunt europeu sobre la supressió de les mesures de contenció, els controls a les 

fronteres interiors s’han de començar a aixecar de forma gradual i coordinada abans que les restriccions a 

les fronteres exteriors puguin relaxar-se a una segona fase.  

La restricció dels viatges, així com la invitació a prorrogar-la, s’aplica a la zona de la UE, que abasta tots els 

Estats membres de Schengen (també Bulgària, Xipre, Croàcia i Romania) i els quatre Estats membres 

associats a Schengen (Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa). La Comissió aposta per un enfocament 

coordinat de la pròrroga, ja que la situació a les fronteres exteriors només pot ser eficaç si la posen en marxa 

tots els Estats de la UE i Schengen a totes les fronteres exteriors, amb la mateixa data de finalització i de 

manera uniforme. 

La Comissió seguirà assistint als Estats membres a l’hora de dur a terme a la pràctica la restricció dels viatges 

no essencials a la UE, en particular mitjançant reunions periòdiques per videoconferència amb els ministres 

d’Interior. Tota pròrroga addicional de la restricció dels viatges després del 15 de juny s’haurà d’avaluar de 

nou sobre la base de l’evolució de la situació epidemiològica.  

A data de 12 de maig, la Comissió ha anunciat que s’han seleccionat vuit projectes d’investigació a gran 

escala, destinats a desenvolupar tractaments i diagnòstics per al coronavirus, en una convocatòria ràpida de 

propostes que es va posar en marxa el mes de març per la Iniciativa sobre Medicaments Innovadors, IMI, 

una associació públic-privada. 

Per tal de poder finançar un nombre major de propostes de gran qualitat, la Comissió va incrementar el seu 

compromís fins a 72 milions d’euros a càrrec d’Horitzó 2020. La indústria farmacèutica, associats de l’IMI i 

altres organitzacions implicades en els projectes aportaran 45 milions d’euros addicionals, elevant la inversió 

total a 117 milions d’euros.  

Els projectes seleccionats formen part de la resposta europea comuna al brot de coronavirus, que coordina 

la Comissió. Dels vuit projectes finançats en relació a l’IMI, cinc estan centrats en el diagnòstic i tres, en el 

tractament. Els dedicats a les eines de diagnòstic tenen per objecte desenvolupar productes que puguin 

utilitzar-se a qualsevol lloc, com a clíniques sanitàries o a les llars dels pacients, i que ofereixin resultats 

ràpids entre 14 i 40 minuts. La resta, centrats en el desenvolupament de tractaments, treballaran 

principalment a la pandèmia de coronavirus en curs, encara que també incloguin esforços importants de 

preparació per a futurs brots. 

Aquests projectes compten amb la participació de noranta quatre entitats, com universitats, instituts 

d’investigació, empreses i organitzacions públiques. També hi ha una forta participació de PIMES, que 

suposen més del 20% dels participants i rebran el 17% del pressupost. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_823
https://www.imi.europa.eu/
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Aquí es pot consultar la llista de projectes seleccionats per a rebre finançament a l’espera que es concertin 

acords de subvenció amb l’IMI. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 13 de maig, la Comissió Europea ha presentat un paquet de directrius i recomanacions per ajudar 

als Estats membres a aixecar gradualment les restriccions de viatge i permetre que les empreses turístiques 

puguin obrir després de mesos de tancament, sempre respectant les mesures de salut i precaucions 

necessàries.  

La orientació de la Comissió té com a objectiu oferir a les persones l’oportunitat de descansar, relaxar-se i 

retrobar-se amb les seves famílies i amics. El paquet també té com a objectiu ajudar al sector turístic de la 

UE a recuperar-se de la pandèmia, donant suport a les empreses i garantint que Europa es mantingui com a 

primera destinació turística a nivell mundial.  

El paquet de directrius de turisme i transport de la Comissió inclou: 

• Una estratègia general cap a la recuperació durant l’any 2020 i següents. 

• Un enfocament comú per a restaurar la lliure circulació i aixecar les restriccions a les fronteres internes 

de la UE de manera gradual i coordinada. 

• Un marc per donar suport al restabliment global del transport al mateix temps que es garanteix la 

seguretat dels passatgers i el personal. 

• Una recomanació que té com a objectiu fer que els cupons de viatge siguin una alternativa més atractiva 

al reemborsament en efectiu per als consumidors. 

• Criteris per a restaurar les activitats turístiques de manera segura i gradual, i per desenvolupar protocols 

de salut per als establiments hotelers. 

A data de 14 de maig, la Comissió ha llançat la nova plataforma corona de l’Espai Europeu d’Investigació, EEI. 

La plataforma proporciona informació útil, suport específic i actualitzacions a temps real sobre les 

oportunitats de finançament per a investigació i innovació relatives al coronavirus. 

La plataforma EEI corona reuneix la informació rellevant sobre projectes actuals finançats, informació 

actualitzada sobre l’ampliació dels terminis de les convocatòries d’Horitzó 2020 i enllaços a FAQs per a 

convocatòries i subvencions afectades pel coronavirus. 

Com a part d’un gran esforç coordinat entre la UE i els països europeus, la plataforma té una secció dedicada 

a activitats nacional, incloent oportunitats de finançament, iniciatives i projectes a Estats membres i a altes 

països europeus. 

La plataforma és accessible a través del Portal d’Ajudes i Licitacions. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 18 de maig, la Comissió ha llançat un nou concepte pan-Europeu innovador per a impulsar la 

innovació a sectors estratègics, incloent les tecnologies mèdiques, sota el paraigües dels Bancs d’Assaig 

https://ec.europa.eu/info/files/new-imi-research-projects-coronavirus_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_837
Conectando%20a%20los%20ciudadanos%20con%20la%20oferta%20turística%20local,%20promoviendo%20las%20atracciones%20locales%20y%20el%20turismo%20y%20Europa%20como%20un%20destino%20turístico%20seguro:%20La%20Comisión%20trabajará%20con%20los%20Estados%20miembros%20para%20promover%20un%20sistema%20de%20cupones%20de%20patrocinio%20en%20el%20qu
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-launches-one-stop-shop-coronavirus-research-and-innovation-funding-2020-may-14_es
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d’Innovació Oberta, OITBs. Aquest bancs d’assaig, actualment consistents en tres projectes MDOT, SAFE-N-

MEDTEC i TBMED, recullen informació, experiència i equipament destacats de socis científics i industrials 

rellevants per donar suport sinèrgic a totes les PIMES europees. 

La situació actual de la pandèmia ha posat a les PIMES en un alt risc, per tant això requereix respostes a curt, 

mitjà i llarg termini, relatives al desenvolupament en investigació, innovació i tecnologia. Per això, els 

projectes mencionats anteriorment obren els seus serveis sense cap cost als millors desenvolupadors de 

tecnologia en aquest camp, donant-los el suport per a impulsar i accelerar els seus desenvolupaments 

mentre també se’ls ajuda a satisfer els estàndards normatius i complir amb les certificacions. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 19 de maig, la Comissió ha mobilitzat 122 milions d’euros addicionals del programa d’investigació i 

innovació, Horitzó 2020, per a la investigació sobre el coronavirus. Aquesta nova convocatòria de 

manifestacions d’interès contribueix al compromís, de 1 400 milions d’euros, de la Comissió per a la 

Iniciativa de resposta mundial a la crisis del coronavirus, posada en marxa per la presidenta Von der Leyen el 

4 de maig de 2020. 

La mesura complementa les accions anteriors destinades a desenvolupar diagnòstics, tractaments i vacunes 

reforçant la capacitat de fabricació i aplicant solucions que estan a l’abast de la mà per a donar una resposta 

ràpida a les necessitats més immediates. També millorarà la comprensió de les repercussions 

socioeconòmiques i de comportament de l’epidèmia. 

Els projectes finançats en el marc de la convocatòria hauran de reorientar la fabricació amb vistes a una 

producció ràpida de subministraments i equips mèdics necessaris per a la detecció, tractament i prevenció, 

així com desenvolupar tecnologies mèdiques i eines digitals per a millorar el diagnòstic, seguiment i la cura 

dels pacients. 

El termini de presentació finalitza l’11 de juny de 2020 i la convocatòria es centrarà en l’obtenció ràpida de 

resultats. La Comissió desitja que les feines d’investigació comencin l’abans possible, i en aquest sentit, ha 

fixat terminis més curts per a la preparació de manifestacions d’interès i per a la seva avaluació. 

La Comissió inclourà clàusules d’intercanvi ràpid de dades dins els convenis de subvenció que derivin 

d’aquesta convocatòria per a garantir que els descobriments i els resultats tinguin una aplicació immediata. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 20 de maig, la Comissió ha presentat la proposta d’una sèrie de recomanacions específiques per 

país on proporciona orientacions de política econòmica a tots els Estats membre de la UE en el context de la 

pandèmia de COVID-19, centrades en els problemes més urgents causats per la situació i en el rellançament 

d’un creixement sostenible.  

Les recomanacions s’estructuren al voltant de dos objectius: a curt termini, mitigar els greus efectes 

econòmics de la pandèmia; i a curt o mitjà termini, arribar a un creixement sostenible i inclusiu que faciliti la 

transició ecològica i la transformació digital. 

https://ec.europa.eu/info/news/european-support-innovative-smes-against-covid-19-2020-may-18_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_887
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Aquestes recomanacions entren dins la reorientació del Paquet de primavera del Semestre Europeu, 

l’Estratègia Anual de Creixement Sostenible ha recalcat l’estratègia de creixement de la Comissió, basada en 

el foment de la sostenibilitat competitiva per a construir una economia al servei de les persones i del 

planeta. Les recomanacions donen abast a les quatre dimensions de la sostenibilitat competitiva, estabilitat, 

equitat, sostenibilitat mediambiental i competitivitat, i també fan èmfasi a la sanitat. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 20 de maig, la Comissió ha anunciat 50 milions d’euros addicionals d’ajuda humanitària per ajudar 

a donar resposta a l’increment dramàtic de les necessitats humanitàries causades globalment per la 

pandèmia del coronavirus. Els nous fons donen resposta a l’increment de demandes d’organitzacions 

humanitàries, incloent el Global Appeal de Nacions Unides. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 26 de maig, com a part del seu compromís amb els consumidors de plataformes en línia, la 

Comissió Europea a coordinat un cribratge de llocs web, amb l’objectiu de descobrir on els consumidors de 

la UE es sotmeten a continguts que promouen falses reclamacions o productes d’estafa en el context del 

coronavirus. Els resultats mostren que, arrel de la convocatòria de la Comissió, les plataformes en línia han 

eliminat o bloquejat milions d’anuncis o fitxes de productes enganyosos. El cribratge, portat a terme per la 

Xarxa de Cooperació a la Protecció del Consumidor (CPC), constava de dues parts: un cribratge d’alt nivell a 

les plataformes en línia, i un anàlisi en profunditat d’anuncis i llocs web específics vinculats a productes 

d’alta demanda a causa del coronavirus. 

Les Autoritat de Protecció al Consumidor dels 27 països participants han presentat 125 respostes relatives a 

tant empreses amb les que la Comissió tenia contacte regular com amb empreses nacionals addicionals. Es 

va posar especial atenció a les ofertes relatives a material de protecció, gels sanitaris, tests de detecció i 

també a aliments, suplements alimentaris i a productes no alimentaris amb suposats efectes de cura del 

coronavirus. 

El cribratge ha demostrat que l’intercanvi de la Comissió i les grans plataformes en línia esta donant fruits. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 28 de maig, la Comissió ha anunciat les seves properes passes amb la Resposta Global al 

Coronavirus, l’acció global per a l’accés universal a vacunes del coronavirus, proves i tractaments 

assequibles. La marató per a sol·licitar fons que va començar el 4 de maig ara estarà acompanyada per una 

campanya llançada conjuntament amb l’organització Global Citizen, “Global Goal: Unite for our Future” que 

acabarà el 27 de juny amb una cimera mundial de donants. 

El suport recaptat serà per a l’ACT-Accelerator, que va llançar la OMS amb els govenrs i els socis amb una 

convocatòria per a l’acció el passat 24 d’abril. La campanya buscarà aconseguir els recursos considerables 

que es necessiten per a accelerar el desenvolupament de noves solucions i garantir el seu accés universal i 

inclusiu. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_901
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_905
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_938
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Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 4 de juny, la Comissió Europea ha anunciat el seu compromís de donar 300 milions d’euros a la 

Gavi, l’Aliança Global per a les Vacunes i la Immunització, per al període 2021-2025 dins el marc de la 

Resposta Mundial al Coronavirus. Així es podrà immunitzar a 300 milions d’infants a tot el món i finançar la 

constitució de reserves de vacunes per a protegir-se davant els brots de malalties infeccioses. 

Dins la iniciativa de donació, coorganitzada per la Comissió el 4 de maig, es varen donar més de 1 500 

milions d’euros a la Gavi, dels quals 488 milions van destinar-se a la distribució de la vacuna contra el 

coronavirus, una vegada estigui disponible. 

Aquesta nova donació de la Comissió, de 300 milions d’euros supera la seva contribució total a data actual a 

la Gavi, i permetrà:  

• Vacunar a 300 milions d’infants i salvar fins a 8 milions de vides. 

• Garantir l’èxit de la transició d’alguns països a l’autofinançament. 

• Mobilitzar 3 600 dòlars americans en cofinançament nacional i programes de vacunació 

autofinançats. 

• Subministrar a 55 països més de 3 200 milions de dòsis de vacuens que salven vides. 

• Facilitar 1 400 milions de contactes entre les famílies i els serveis sanitaris a través de la vacunació. 

• Protegir al món davant el ressorgiment de la poliomielitis mitjançant programes de vacunació de 

rutina amb vacunes inactivades, amb col·laboració amb la Iniciativa Mundial per a l’Erradicació de la 

Poliomielitis. 

• Finançar la constitució de reserves de vacunes per a la seva utilització en situacions d’emergència, 

amb l’objectiu de frenat brots perillosos. 

La donació anunciada es basaria en que el nou Marc Financer Plurianual, i l’IVDCI d’on provindrien els fons 

donats al Gavi, s’adoptin en termes generals en consonància amb la proposta de la Comissió Europea. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 7 de juny, la Comissió ha anunciat dins el marc de la Resposta Global al Coronavirus que enviarà 

tres vols del Pont Aeri Humanitari de la UE a la República Democràtica del Congo, amb treballadors 

humanitaris i subministraments essencials per ajudar al país a fer front a la pandèmia. 

També han anunciat que durant 2020, la UE donarà suport als més vulnerables de la República Democràtica 

del Congo amb un total de 40,83 milions d’euros en fons humanitaris. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 8 de juny, la Comissió ha anunciat que ha concedit 166 milions d’euros , a través de l’Accelerador 

Pilot del Consell Europeu d’Innovació, EIC, a 36 empreses que treballen per a combatre la pandèmia. A més a 

més, es concediran 148 milions d’euros a 36 empreses més que contribuiran al pla de recuperació per 

Europa, fent que la inversió total d’Horitzó 2020 a 314 milions d’euros. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_952
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_989
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1009
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Les 36 empreses seleccionades contribuiran a la lluita contra el coronavirus treballant en projectes pioners, 

com l’ampliació de la producció de tovalloletes bio-descontaminants, el desenvolupament de sistemes de 

control de la respiració assistida que proporcionen als sanitaris de primer línia dades a temps real sobre la 

qualitat de la respiració proporcionada al pacient, el desenvolupament d’una plataforma d’anticossos per a 

tractar els casos greus d’infecció, i altres. A més a més, 139 empreses que lluiten contra el coronavirus i que 

no han pogut rebre finançament en aquesta convocatòria a causa de les limitacions pressupostàries, han 

rebut el nou Segell d’Excel·lència COVID-19, en reconeixement del valor de la seva proposta i amb l’objectiu 

d’ajudar-los a atreure suport d’altres fonts de finançament. 

Les altres 36 empreses disposades a recolzar el pla de recuperació per Europa treballaran a nombrosos 

sectors i projectes, entre els que s’han de destacar, per exemple, el desenvolupament de torres de turbines 

eòliques més sòlides i de més alçada a partir de mòduls de fusta, amb potencial per a reduir dràsticament els 

costs de l’energia eòlica, un sistema de producció d’abonament orgànic i una solució basada en la tecnologia 

de cadenes de blocs per als processos de reciclatge que apliquen els fabricants. 

Un número record de 4 000 PIMES emergents varen aplicar al projecte pilot Accelerador del CEI el març, de 

les quals 1 400 varen proposar innovacions relacionades amb la pandèmia. És per això que recentment s’han 

assignat 150 milions d’euros addicionals a aquesta ronda de finançament, la qual cosa eleva el total 

acumulat a més de 314 milions d’euros. Les empreses emergents i les PIMES seleccionades per a rebre ajuda 

procedeixen de setze països, inclosos dotze Estats membres de la UE, Regne Unit i tres països associats. 

Per a més informació feu clic aquí.  

A data 10 de juny, la Comissió i l’alt representant estan avaluant les mesures per lluitar contra la 

desinformació en torn a la pandèmia de coronavirus. La Comunicació Conjunta analitza la resposta 

immediata i proposa accions concretes que es poden posar en marxa ràpidament. Els següents aspectes clau 

per una UE més forta i resilient són: 

• Comprendre. En primer lloc, és important distingir entre contingut il·legal i contingut perjudicial, però no 

il·legal. Després, les fronteres són difuses entre les diverses formes de contingut fals o enganyós : des de 

la desinformació, que es defineix com deliberada, a la informació errònia, que pot no ser intencionada. 

La motivació pot anar des d’operacions d’influència especifiques per part d’agents de tercers països a 

motius purament econòmics. És necessari calibrar la resposta a cada un d’aquests reptes.  

• Comunicar. Durant la crisi, la UE ha incrementat la seva tasca d’informar als ciutadans sobre els riscs i 

intensificar la cooperació amb altres agents internacionals amb la finalitat de combatre la desinformació. 

La Comissió ha refutat mitres sobre el coronavirus i, juntament amb el Servei Europeu d’Acció Exterior, 

s’ha intensificat la comunicació estratègica i la diplomàcia pública a tercers països.  

La cooperació ha estat una pedra angular de la lluita contra la desinformació: 

• Amb el Parlament Europeu i el Consell i entre les institucions de la UE i els Estats membres, utilitzant 

Canals establerts, com el Sistema d’Alerta Ràpida i el Dispositiu de al UE de Resposta Política Integrada. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1007
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1006
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Aquests Canals es seguiran desenvolupament per reforçar les capacitats, millorar l’anàlisi de risc i la vital 

transmissió d’informació en temps de crisi.  

• Amb socis internacionals, entre ells la OMS el Mecanisme de resposta ràpida del G7, la OTAN i altres. 

Això ha fet incrementar la posada en comú d’informació, activitats i bones practiques, que s’ha 

d’intensificar per abordar millor la influencia estrangera i la desinformació.  

• La UE incrementarà el seu suport i assistència als agents de la societat civil, mitjans de comunicació i 

periodistes independents de tercers països com part del paquet “Equip Europa”, i intensificarà el suport 

per vigilar les violacions de la llibertat de premsa i apostar per un entorn més segur per als mitjans de 

comunicació.  

• Per acabar, molts consumidors han estant induïts a comprar productes a preus excessius, ineficaços o 

potencialment perillosos i la plataforma ha eliminat milions d’anuncis enganyosos.  

Transparència. La Comissió ha seguit d’a prop les accions de les plataformes en línia d’acord amb el Codi de 

Bones Pràctiques en matèria de Desinformació. És necessari segur fent esforços, augmentar la transparència 

i la rendició de comptes: 

• Les plataformes han de presentar informes mensuals amb dades més detallades sobre les seves 

accions per a promoure continguts fidedignes i limitar la desinformació sobre el coronavirus. També 

han d’incrementar la seva cooperació amb els verificadors de dades i els investigadors i ser més 

transparents en quant a l’aplicació de les seves polítiques per informar als usuaris que interactuïn 

amb desinformació.  

• La Comissió recomana a altres parts interessades rellevants que encara no s’han adherit al Codi que 

participin en aquest nou programa de presentació d’informes.  

• A partir del treball Observatori Europeu de Mitjans Digitals, la UE seguirà incrementant el seu suport 

a verificadors de dades i investigadors.  

Garantir la llibertat d’expressió i el debat democràtic plural és crucial per la nostra resposta a la 

desinformació. La Comissió continuarà controlant l’impacte de les mesures d’emergència adoptades pels 

Estats membres en el context del coronavirus, en la legislació i valors de la UE. La Comissió fa una crida als 

Estats membres per a que intensifiquin els seus esforços per garantir que els periodistes puguin treballar de 

forma segura i per treure el major profit de la resposta econòmica de la UE i el paquet de recuperació, per 

donar suport als mitjans de comunicació afectats per la crisi, respectant al mateix temps la seva 

independència.  

Empoderar i sensibilitzar als ciutadans i incrementar la resiliència de la societat implica permetre als 

ciutadans participar en el debat democràtic preservant l’accés a la informació i al llibertat d’expressió, 

promovent mitjans de comunicació i la cultura de la informació dels ciutadans, inclòs el pensament crític i la 

competència cibernètica. Això es pot aconseguir mitjançant projectes d’alfabetització mediàtica i el suport a 

organitzacions de la societat civil.  
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A data 11 de juny, la Comissió ha recomanat als Estats membres de Schengen i als seus associats aixecar els 

controls a les fronteres interiors el 15 de juny i prorrogar la restricció temporal dels viatges no essencials a la 

UE fins al 30 de juny de 2020, i ha anunciat com es procedirà per a aixecar de manera progressiva aquesta 

restricció. 

Donat que la situació sanitària a alguns tercers països encara és crítica, la Comissió no proposa en aquest 

moment una suspensió general de la restricció de viatge. La restricció s’haurà d’aixecar per aquells països 

que els Estats membres seleccionin conjuntament atenent a una sèrie de principis i de criteris objectius, com 

la situació sanitària, la capacitat d’aplicar mesures de contenció durant els viatges i consideracions de 

reciprocitat. 

En cas que els països per als que es manté la restricció, la Comissió proposa ampliar les categories de 

viatgers autoritzats, per tal d’incloure, per exemple, als estudiants internacionals. La Comissió també ha 

proporcionat orientacions als Estats membres per garantir que es reprenguin les tramitacions de visats a 

l’estranger de manera coordinada amb l’aixecament gradual de les restriccions de viatge.  

Eliminació gradual de les restriccions dels viatges a la UE 

Per a que resultin eficaces, les mesures a les fronteres exteriors de la UE han de ser coordinades i uniformes. 

Ja que els viatgers que entren a la UE poden desplaçar-se lliurement d’un país a un altre, és fonamental que 

els Estats membres coordinin les seves decisions sobre l’aixecament de restriccions de viatge. La Comissió 

proposa el següent: 

• Criteris objectius. La decisió d’aixecar les restriccions per a un país concret s’ha de basar en la situació 

epidemiològica i la resposta al coronavirus en aquell país, en la capacitat d’aplicar mesures de contenció 

durant els viatges i en l’existència de reciprocitat per part del país en qüestió pel que fa a l’aixecament 

de les restriccions de viatge cap a la UE. En primer lloc, s’han d’aixecar les restriccions respecte dels 

països amb una situació epidemiològica similar a la mitjana de la UE i que disposen de capacitat suficient 

per fer front al virus, i mantenir-se les restriccions en cas que tinguin una situació pitjor que la UE. La 

Comissió ha proposat una llista de control detallada per ajudar als Estats a fer una valoració comú. Les 

restriccions sobre l’aixecament de les restriccions de viatge afectarien als nacionals de països de fora de 

la UE residents a un país determinat, i no als seus nacionals en general.  

• Enfocament comú i coordinat. La Comissió proposa que s’estableixi un mecanisme de coordinació 

mitjançant el qual es donarà suport a nivell tècnic als Estats membres i als Estats associats de Schengen i 

facilitarà la preparació d’una llista de països respecte els quals es podrien aixecar les restriccions de 

viatge. A continuació, en el marc del mecanisme de la UE de Resposta Política Integrada a la Crisi 

s’elaborarien amb els Estats membres les decisions sobre l’aixecament de restriccions; els Estats 

membres les adoptarien de manera coordinada i s’encarregarien de garantir la seva aplicació uniforme a 

tota la UE. Serà un procés dinàmic, i resultarà necessari que es coordinin les actualitzacions posteriors.  

• Flexibilitat. Es podran introduir les restriccions de viatge respecte d’un país concret si ha deixat de reunir 

els criteris i, a més, els Estats membres podran denegar l’entrada a un viatger de fora de la UE que 

representi una amenaça per a la salut pública.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1035
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On es segueixin aplicant restriccions de viatge, els Estats membres hauran de vetllar per que no estiguin 

subjectes a elles les persones que viatgen per motiu d’estudis ni els treballadors altament qualificats de fora 

de la UE, si la seva feina resulta necessària des d’una perspectiva econòmica i el treball no pot aplaçar-se ni 

realitzar-se a l’estranger. Als ciutadans de la UE i els ciutadans associats a Schengen, així com els nacionals 

de tercers països que resideixin legalment a la UE i als seus familiars, tampoc s’hauria d’aplicar la restricció 

de viatge, independentment de que retornin o no al seu país d’origen.  

Al full de ruta sobre l’aixecament de mesures de confinament presentat el 15 d’abril, la Comissió va indicar 

que les restriccions de viatge dins la UE s’haurien d’aixecar gradualment abans de començar a relaxar les 

restriccions a les fronteres exteriors. S’ha avançat molt en aquest aspecte, ja que alguns Estats membres ja 

han aixecat les restriccions dins la UE i altres tenen previst fer-ho a partir del 15 de juny. La Comissió ofereix 

als altres Estats membres que finalitzin el procés de supressió de les restriccions a la lliure circulació i de 

l’aixecament dels controls a les fronteres interiors dins la UE a més tardar el 15 de juny de 2020. 

Represa de les tramitacions de visats 

• La majoria dels Estats membres van decidir suspendre o reduir la tramitació de les sol·licituds de visats 

com a part de les mesures relacionades amb la pandèmia. Els viatgers necessitaran poder accedir de nou 

als serveis de visat i els Estats membres haurien de sincronitzar la represa de les tramitacions de visats 

amb l’aixecament de les restriccions de viatge. Per aquesta raó la Comissió dóna a conèixer directrius 

per tal que es produeixi de forma gradual i coordinada el retorn a la normalitat de les tramitacions de 

visats.  

• La millor manera d’assolir un enfocament harmonitzat és mitjançant la represa simultània de les 

tramitacions per part dels consolats a cada lloc i mitjançant la plena aplicació de les normes de la UE 

sobre visats, juntament amb una comunicació amb el públic.  

• Per acabar, si un Estat membre exigeix controls sanitaris, s’han de realitzar en el moment del viatge o 

poc abans, enlloc de en el moment en que es sol·licita el visat, i s’han de sotmetre a ells tots els viatgers 

d’un lloc determinat, independentment de la seva nacionalitat o l’estatut del visat.  

 

A data 11 de juny, el Banc Europeu d’Inversions ha anunciat que proporcionarà a BioNTech fins a 100 milions 

d’euros en finançament de deute per al desenvolupament i la fabricació de vacunes contra la COVID-19. 

L’acord també permetrà a la companyia ampliar la seva capacitat de fabricació per subministrar la vacuna 

ràpidament a tot el món, baix el seu propi risc mentre els estudis clínics estan en curs.  

BioNTech es va convertir en la primera companyia europea en ingressar a les proves clíniques. El seu 

programa de desenvolupament per a BNT162 és un dels programes de desenvolupament més amplis a nivell 

mundial, amb quatre vacunes candidates que es proven en paral·lel. Les vacunes d’ARNm consisteixen en 

material genètic, anomenat ARN missatger, que proporciona instruccions perquè una cèl·lula humana 

produeixi una proteïna diana, o immunògens, que activa la resposta immune del cos contra el virus 

respectiu. Les vacunes ARNm són una nova classe potent de desenvolupament de vacunes amb potencial 

per alta versatilitat i propietats de seguretat favorables. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1034
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La inversió del deute del BEI es desemborsarà en dos trams de 50 milions d’euros cada un, recolzats pel Fons 

Europeu d’Inversions Estratègiques. També es beneficia d’InnovFin Risk Sharing for Corporate Research amb 

el suport d’Horitzó 2020. 

A data de 15 de juny, la Comissió ha anunciat que dins el marc de la Resposta Global al Coronavirus enviarà 

un vol del Pont Aeri Humanitari de la UE a Afganistan amb 100 tones de materials vitals per a lluitar contra la 

pandèmia.  

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 15 de juny, la Comissió dona suport a la iniciativa internacional sobre facilitació del comerç de 

productes sanitaris, el Comissari de Comerç ha compartit aquesta idea amb un grup de socis de la 

Organització Mundial del Comerç. Aquestes idees es centren al debat internacional en curs sobre com 

facilitar l’accés a productes farmacèutics i mèdics assequibles i evitar pertorbacions del comerç en temps de 

crisi, i podrien formar part d’un acord internacional obert a tots els membres de la OMC. 

El futur acord podria facilitar el comerç de productes sanitaris i contribuir a una major preparació mundial 

per a futures crisis sanitàries mitjançant: la supressió dels aranzels sobre els productes farmacèutics i 

mèdics; l’establiment d’un sistema de cooperació mundial en temps de crisi sanitària que abasti qüestions 

com les restriccions a la importació i l’exportació, les duanes i el trànsit, la contractació pública i la 

transparència; i la millora de les normes actuals de la OMC aplicables al comerç de béns essencials. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 16 de juny, els Estats membres, amb el suport de la Comissió han acordat una sèrie 

d’especificacions tècniques per a garantir un intercanvi d’informació segur entre les aplicacions nacionals de 

rastreig de contactes amb una arquitectura descentralitzada. Això afecta a la immensa majoria d’aquests 

tipus d’aplicacions que s’han posat en marxa a la UE. Una vegada es posi en marxa la solució tècnica, 

aquestes aplicacions nacionals, funcionaran sense interrupció quan els usuaris viatgin a un altre país de la UE 

que també segueixi aquest enfocament descentralitzat. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 17 de juny, la Comissió presenta l’estratègia de la UE en matèria de vacunes per a accelerar el 

desenvolupament, la fabricació i la utilització de vacunes contra la COVID-19. Una vacuna eficaç i segura 

contra el virus és la millor aposta per a arribar a una solució permanent a la pandèmia. 

L’estratègia busca garantir la qualitat, la seguretat i l’eficàcia de les vacunes; garantir un accés ràpid a les 

vacunes per als Estats membres i la seva població, liderant, al mateix temps, l’esforç de solidaritat mundial; i 

garantir l’accés equitatiu a una vacuna assequible el més aviat possible. 

L’estratègia es basa en dos pilars:  

• Garantir la producció de vacunes a la UE i subministraments suficients per als seus Estats membres 

gràcies a compromisos anticipats de mercat amb productors de vacunes amb càrrec a l’Instrument 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1059
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1042
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_en#anchor0
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_en#anchor0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1043
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per a la Prestació d’Assistència Urgent. A més a més, es podran oferir també fons addicionals i altres 

formes d’ajuda. 

• Adaptar el marc normatiu de la UE a la urgència actual i aprofitar la flexibilitat normativa existent 

per a accelerar el desenvolupament, l’autorització i la disponibilitat de vacunes, mantenint al mateix 

temps, els estàndards de qualitat, seguretat i eficàcia de la vacuna. 

Amb l’objectiu de donar suport a les empreses a efectes del ràpid desenvolupament i producció d’una 

vacuna, la Comissió celebrarà acords individuals amb productors de vacunes en nom dels Estats membres. A 

canvi del dret a comprar un número determinat de dosis de vacunes en un període determinat, la Comissió 

finançarà una part dels costs inicials d’aquests productors, en forma de compromisos de mercat anticipats. 

El finançament es considerarà un pagament a compte de les vacunes que els Estats membres comprin 

realment. Aquest finançament serà en gran part a càrrec de l’Instrument per a la Prestació d’Assistència 

Urgent, que té un pressupost de 2 700 milions d’euros. 

Per als criteris de finançament es tindran en compte: la solidesa del plantejament científic i la tecnologia 

utilitzats, la rapidesa d’entrega a l’escala necessària, costs, repartiment de riscs, responsabilitat, cobertura 

de diferents tecnologies, un diàleg realitzat aviat amb els reguladors de la UE, solidaritat mundial i capacitat 

de subministrament mitjançant el foment de la capacitat de producció dins de la UE. 

El processos reguladors seran flexibles sense deixar de ser rigorosos. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 18 de juny, els membres de la UE ja poden sol·licitar finançament addicional amb càrrec a 

l’Instrument de Prestació d’Assistència Urgent per al transport de mercaderies essencials, d’equips mèdics i 

de pacients afectats pel coronavirus. Aquests fons s’afegeixen a les ajudes ja disponibles a càrrec del 

Mecanisme de Protecció Civil de la UE i a les entregues d’equips de protecció efectuades amb anterioritat a 

través de rescEU.  

Una prova pilot a subministrat set tones d’equips de protecció personal a Bulgària. L’enviament contenia 

més de 500 000 mascaretes de protecció adquirides per Bulgària, i els costs de transport han estat sufragats 

per la UE. 

S’han assignat 220 milions d’euros per a donar suport a les següents operacions: 

• El transport de productes sanitaris allà on siguin més necessaris, mitjançant el finançament dels 

transport de material d’assistència i socors als Estats membres de la UE. 

• El trasllat de pacients entre Estats membres de la UE o d'Estats membres a països veïns que puguin 

tenir serveis de salut que es vegin desbordats, garantint així el tractament del major número de 

persones possible. 

• El transport de personal sanitari i d’equipaments mèdics mòbils entre els Estats membres de la UE i a 

la UE des de països veïns, amb l’objectiu d’ajudar a les persones on sigui més necessari oferir 

assistència mèdica. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1103
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Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 18 de juny, el Consorci Exscalate4CoV, finançat per la UE, ha anunciat que un medicament genèric 

ja registrat, utilitzat per al tractament de la osteoporosi, el raloxífen, podria ser eficaç per als pacients de 

COVID-19 que presenten una simptomatologia lleu. El consorci utilitza una plataforma de supercomputació 

recolzada per la UE, una de les més potents del món, per a comprovar el possible impacte de les molècules 

conegudes a la estructura genòmica del coronavirus. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 22 de juny, la Comissió ha anunciat que la seva campanya “Global Goal: Unite For Our Future” 

iniciada conjuntament amb Global Citizen, culminarà el dissabte 27 de juny amb una cimera de recaptació de 

fons i un concert. L’objectiu és mobilitzar fons addicionals per a desenvolupar i implementar vacunes, tests i 

tractaments del coronavirus. 

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. 

A data de 2 de juliol, la Comissió ha anunciat que prolonga la validesa de certes normes d’ajuda estatal 

que expirarien a finals de 2020. Després de consultar-ho amb els Estats membres, i en consideració del 

context de la crisi actual, ha decidit fer alguns ajustaments a normes existents amb la intenció de mitigar 

l’impactes econòmic i financer del coronavirus sobre les empreses. En aquest sentit, ha adoptat una nou 

Reglament modificant el Reglament general d’exempció per categories (GBER) i el Reglament de minimis, i 

una comunicació modificant set conjunts de directrius d’ajudes estatals i prolongant aquelles que d’altra 

manera expirarien el 31 de desembre de 2020. Les prolongacions són d’un i tres anys, algunes fins 2021 i 

altres fins 2023. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 2 de juliol, la UE ha adoptat un nou paquet d’assistència per a protegir migrants, estabilitzar 

comunitats locals i respondre a la COVID-19 al nord d’Àfrica. El paquet inclou 80 milions d’euros en nous 

fons i 30 milions d’euros redireccionats d’accions no contractades dins el marc del Fons d’Emergència per a 

Àfrica. 

Per a més informació feu clic aquí. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_890
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1129
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1213
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1216
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/prolongation_gber_deminimis_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/prolongation_sa_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1244
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PARLAMENT EUROPEU  

El Parlament Europeu ha suspès totes les activitats i visites de manera temporal, de moment fins al 30 de 

març però amb previsió de que es pugui allargar. Està monitoritzant la situació i prendrà més mesures al 

respecte considerant el desenvolupament de la situació. 

La sessió plenària prevista per a finals de març es celebrarà a Brussel·les, enlloc de a Estrasburg i tindrà una 

duració reduïda. La institució està intentat mantenir només la celebració d’actes exclusivament necessaris 

per a realitzar les seves funcions principals. 

El President del Parlament, David Sassoli es troba en quarantena voluntària a casa seva a Brussel·les després 

d’haver retornat d’Itàlia on havia passat uns dies. 

El Parlament ha votat una resolució indicant la necessitat de que es doti de finançament de mínim 1,4 bilions 

d’euros a través del MFP al Mecanisme de Protecció Civil de la UE per al període 2021-2027 en vistes de la 

crisi actual, però no ha indicat res al respecte als fons necessaris per a la situació que està tenint lloc. 

El Parlament ha posat sobre la taula la necessitat de solidaritat entre Estats membres i la necessitat de 

prendre mesures conjuntes sobre l’àrea Schengen i el tancament de fronteres, però només ha sortit al debat 

i no s’ha acordat cap proposta al respecte. 

A data de 13 de març el Parlament ha anunciat que es mobilitzarà per a facilitar fons als afectats per la 

pandèmia del COVID-19, la Comissió de Desenvolupament Regional del PE està començant a treballar 

preparant les propostes per a assistir a les regions i comunitats més afectades, i així garantir una ràpida 

aprovació i aplicació de la iniciativa comunitària de resposta al coronavirus. Les properes passes seran 

presentar la proposta de modificació de les normes de finançament i després aprovar-la amb el vistiplau del 

Consell, una vegada aprovada la modificació permetrà canalitzar els fons a les àrees i sectors més afectats 

per la pandèmia. 

A data de 26 de març, el Parlament Europeu ha aprovat les primeres mesures de suport de la UE en relació al 

COVID-19. Les propostes aprovades són les següents: 

• Iniciativa d’Inversió en Resposta al Coronavirus, que capitalitzarà 37 000 milions d’euros de fons 

comunitaris als ciutadans, regions i països més afectats per la pandèmia. Els diners es destinaran als 

sistemes sanitaris, les PIMES, els mercats laborals i a altres parts vulnerables de les economies dels 

Estats membres. 

• Extensió del Fons de Solidaritat de la UE per a donar cobertura a emergències sanitàries. La 

modificació posarà a disposició dels països europeus fins a 800 milions d’euros durant l’any 2020. Els  

diners podran fer-se servir per a assistència mèdica així com per a mesures de prevenció, control i 

vigilància de la propagació de la malaltia. 

• Suspensió temporal de les normes sobre franges horàries als aeroports, per tal d’evitar que les 

companyies aèries operin vols buits durant la pandèmia. De manera temporal, les companyies aèries 

no estaran obligades a fer servir les franges horàries assignades per a enlairament i aterratge si no 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200305IPR74188/coronavirus-meps-call-for-solidarity-among-eu-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200313IPR74903/ep-mobilised-to-channel-eu-funds-to-those-affected-by-coronavirus-pandemic
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325IPR75811/covid-19-parliament-approves-crucial-eu-support-measures
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les volen perdre la temporada següent. La norma “utilitza-la o perdre-la” quedarà en suspens des del 

29 de març fins al 24 d’octubre de 2020. 

Després de l’aprovació d’aquestes mesures per part del Parlament, només estarà pendent l’aprovació formal 

dels canvis per part del Consell. Les mesures entraran en vigor una vegada publicades al Diari Oficial de la UE 

durant els propers dies. 

A data de 7 d’abril,  la Presidenta de la Comissió de Drets de la Dona del Parlament, demana a la UE i als seus 

estats membres que reforcin el suport a les víctimes de violència domèstica durant la pandèmia. 

S’ha detectat un increment d’un terç dels casos de violència domèstica a tant a nivell global com a alguns 

estats membres de la UE després de decretar el confinament. Amb la situació actual, les víctimes es troben 

en una situació encara més vulnerable i més exposades, ja que l’agressor està sempre a prop. 

Per això la Comissió de Drets de la Dona demana que es posi un focus d’atenció sobre aquesta qüestió i 

s’ampliïn les mesures per fer front a la violència contra les dones, i insta als Estats membres a actuar amb 

determinació per a solucionar-ho. 

Han de posar en marxa una manera senzilla de contactar i alertar a la policia i la utilització de codis especials 

per a comunicar-se amb metges i farmacèutics. També són necessàries més places a instal·lacions de 

protecció i les cases d’acollida haurien de seguir funcionant sempre que sigui possible. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data 17 d’abril, el Parlament Europeu ha demanat un gran paquet de recuperació i un Fons de Solidaritat  

per a impulsar la recuperació econòmica després de la crisi de la COVID-19. El Parlament aposta per emetre 

“bons de recuperació” garantits en el pressupost de la UE, però sense implicar la mutualització del deute 

existent, sinó centrats en inversió futura. El Pacte Verd Europeu i la transformació digital s’hauran de situar 

al centre per impulsar l’activitat.  

Fons de Solidaritat en resposta al coronavirus 

L’eurocambra planteja la creació d’un règim europeu permanent de reassegurança de desocupació i proposa 

crear un Fons de Solidaritat en resposta al coronavirus d’almenys 50.000 milions d’euros. El Fons haurà de 

donar suport als esforços financers realitzats per els sectors sanitaris de tots els Estats membres durant la 

crisi actual, així com les inversions futures. 

Més poders per a la UE per actuar davant amenaces sanitàries transfrontereres 

L’acció europea conjunta contra la COVID-19 és indispensable. La UE ha de sortir més forta d’aquesta crisi, i 

s’haurien d’ampliar les competències per a permetre actuar en cas d’amenaces transfrontereres per a la 

salut. Això permetria coordinar la resposta a nivell europeu d’una manera més eficient i dirigir els recursos 

necessaris on més es necessitin.  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200415IPR77109/covid-19-el-pe-pide-un-gran-paquete-de-recuperacion-y-un-fondo-de-solidaridad
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Els eurodiputats també són partidaris d’incrementar la producció a la UE de productes Claus, com 

medicaments, ingredients farmacèutics, dispositius mèdics, equips i materials, per tal d’estar millor 

preparats per a futures crisis mundials.  

Fronteres obertes per a béns essencials 

Els eurodiputats insisteixen en que les fronteres dins la UE han de romandre obertes per tal de garantir la 

circulació de medicaments, equips de protecció, dispositius mèdics, aliments i altres béns essencials. El 

Parlament també demana la creació d’un mecanisme europeu de resposta sanitària, per a garantir una 

millor resposta a qualsevol tipus de crisi sanitària. Les existències comunes d’equips, materials i 

medicaments han de poder mobilitzar-se ràpidament. Els eurodiputats, així mateix, reclamen fons de la UE 

per a impulsar la investigació i així contribuir als esforços per trobar la vacuna contra el coronavirus.  

Estratègia coordinada per reprendre l’activitat 

Els eurodiputats recalquen la importància d’un enfocament coordinat per aixecar les restriccions a la UE, per 

tal d’evitar una segona onada del virus. Demanen als Estats membres que defineixin criteris comuns per 

posar fi a la quarantena i altres mesures d’emergència, a més de sol·licitar la contribució de la Comissió.  

L’estratègia hauria d’incloure la realització massiva de tests i equips de protecció personal per al major 

número de ciutadans possibles.  

Font d’informació europea per a combatre la desinformació 

Els eurodiputats consideren que la desinformació sobre el coronavirus és un problema important de salut 

pública. Per això, la UE hauria d’establir una Font d’informació europea per a garantir que els ciutadans 

tinguin accés a una informació exacte i verificada.  

A data 17 d’abril, el Parlament ha adoptat mesures addicionals perquè les ajudes europees es concedeixin de 

manera immediata i flexibilitat per combatre la pandèmia. El Ple va aprovar per la via d’urgència el segon 

paquet de la Iniciativa Europea de Resposta al Coronavirus presentat per la Comissió el 2 d’abril. 

Les propostes aprovades són: 

• Mesures específiques perquè els fons puguin utilitzar-se de manera flexible. Els Estats membres 

podran transferir recursos entre els tres principals fons de la política de cohesió (el Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu i el Fons de Cohesió). D’aquesta manera, serà 

possible finançar programes de cohesió amb el 100% de finançament comunitari durant l’exercici 

comptable que comença l’1 de juliol de 2020 i acaba el 30 de juny de 2021. A més, es simplifica el 

mecanisme d’aprovació dels programes per tal d’accelerar la seva implementació, facilitar l’ús dels 

instruments financers i simplificar les auditories. Les noves regles també permetran als agricultors 

beneficiar-se de préstecs o garanties en condicions favorables per a cobrir costos operatius de fins a 

200.000 euros.  

• Mesures específiques per a mitigar l’impacte de la COVID-19 en el sector de la pesca i l’aqüicultura. Les 

mesures inclouen suport als pescadors que han de deixar d’operar temporalment, ajuda financera per 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200415IPR77111/covid-19-refuerzo-de-la-respuesta-de-la-ue-para-aliviar-el-efecto-de-la-crisis


  

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

 

Document: Nota de situació 
Emissor: CBE/FAR 
Sol·licitant: CBE/AVV 
 

als aqüicultors afectats per la suspensió o reducció de la producció, suport a les organitzacions de 

productors per l’emmagatzematge temporal, així com la reassignació flexible de fons sectorials 

nacionals. Els eurodiputats, després d’un acord informal amb el Consell, també han aprovat una sèrie de 

millores que permetran donar suport als nous pescadors on foot.  

• Mesures específiques per garantir el funcionament continu del Fons d’Ajuda Europea per als més 

desafavorits (FEAD). Les mesures inclouen la possibilitat de finançar equips de protecció per als 

treballadors i voluntaris, ampliar de manera temporal al 100% el cofinançament comunitari i 

l’alleujament de les obligacions d’efectuar informes i auditories durant la pandèmia.  

 

Després d’un acord provisional amb el Consell, els eurodiputats també han aprovat canvis que permeten 

la distribució d’assistència mitjançant mètodes nous, com cupons en paper o electrònics, per tal de 

garantir la seguretat de les persones involucrades en les operacions i arribar als més vulnerables. 

L’objectiu és assegurar que l’ajuda arribi on sigui necessària, respectant el distanciament social i la 

seguretat.  

A data 17 d’abril, el Parlament Europeu ha aprovat 3.080 d’euros de fons europeus donar suport al sector 

sanitari. Els diners aniran destinats directament als sistemes sanitaris dels Estats membres per ajudar en la 

lluita contra la pandèmia. Es podran utilitzar per comprar material sanitari, com mascaretes o respiradors, 

transport de material o trasllat  de malalts, contractació de personal addicional, tests i la construcció 

d’hospitals de campanya. 

L’ajuda es canalitzarà a través de l’Instrument d’Ajuda d’Emergència (2.700 milions d’euros) i de rescEU (380 

milions). El paquet inclou fons addicionals per a vols de repatriació (45 milions) dins el Mecanisme Europeu 

de Protecció Civil, per al Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (3,6 milions), però també per 

ajudar a Grècia a lidiar amb la pressió migratòria (350 milions) i per donar suport a la reconstrucció posterior 

al terratrèmol d’Albània (100 milions).  

A data 17 d’abril, el Parlament Europeu ha decidit ajornar l’aplicació del Reglament de dispositius mèdics un 

any proposat per la Comissió,  per tal d’evitar retards en la comercialització de dispositius mèdics clau al 

mercat.  

Tenint en compte la pressió actual sobre les autoritats sanitàries nacionals i els fabricants d’equips mèdics, hi 

ha la port que hi hagi escassetats o retards en l’obtenció dels dispositius mèdics necessaris per combatre la 

COVID-19, si seguissin les noves regles del Reglament de dispositius mèdics a partir de Maig d’aquest any.  

El Parlament dóna suport a la proposta d’ajornar l’aplicació d’aquest Reglament un any per permetre a les 

autoritats i fabricants que prioritzin la lluita contra la pandèmia de coronavirus continuant amb els 

procediments actuals.  

A data 21 d’abril, el comitè de Transport i Turisme del Parlament Europeu ha insistit en la necessitat que la 

Comissió Europea presenti un pla d’acció per ajudar al sector turístic a superar la crisi de la COVID-19. Els 

eurodiputats han manifestat que el sector turístic necessita més suport a través de mesures especifiques, 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200415IPR77110/covid-19-3-000-millones-para-apoyar-al-sector-sanitario
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200415IPR77113/parliament-decides-to-postpone-new-requirements-for-medical-devices
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200421IPR77503/el-turismo-ante-la-crisis-del-covid-19-eurodiputados-piden-un-plan-de-accion


  

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

 

Document: Nota de situació 
Emissor: CBE/FAR 
Sol·licitant: CBE/AVV 
 

finançament, coordinació reforçada a nivell comunitari i un full de ruta a la seva mesura, ja que el turisme ha 

estat el primer sector afectat pel coronavirus i probablement el que més tard es recuperi.  

 

Més enllà de proporcionar seguretat a través del finançament a curt termini, el Parlament Europeu 

considera que el turisme hauria de rebre suport dels plans de recuperació a llarg termini, que es finançaran 

amb càrrec al proper pressupost de la UE per al període 2021-2027. El Comissari de Mercat Interior és 

partidari d’una línia pressupostària exclusiva amb la capacitat necessària per a que el sector turístic superi la 

crisi.  

 

A data 21 d’abril, el comitè de Cultura del Parlament Europeu ha manifestat la necessitat d’una acció 

addicional per a garantir que l’ajuda de la UE arribi als sectors dels mitjans i la cultura, que són dels més 

afectats per la crisi.  

 

Fons de suport d’emergència per als mitjans de comunicació 

 

Els mitjans de comunicació i premsa tenen un paper fonamental en el subministrament d’informació precisa 

i informes exhaustius, i són un antídot per a les notícies falses i la desinformació. Tot i així, el sector es veu 

molt afectat amb una caiguda de fins al 80% dels ingressos publicitaris en alguns Estats membres. Els 

eurodiputats han demanat a la Comissió l’estudi d’un fons d’emergència per donar suport als mitjans de 

comunicació i premsa, recorrent a fons que no puguin gastar-se en altres programes degut a la pandèmia. 

 

Cultura i sector creatiu 

 

Els eurodiputats han senyalat que el sector cultural i creatiu està compost per molts creadors individuals i 

PIMES, així com organitzacions benèfiques. Per assegurar-se que els fons de la UE arriben al sector, els 

eurodiputats demanen a la Comissió que consideri augmentar el Mecanisme de Garantia dels Sectors 

Cultural i Creatiu (programa Europa Creativa), així com considerar la creació d’un instrument financer ad hoc 

sota el Fons d’Inversions per a canalitzar fons al sector. 

 

A data 21 d’abril, el comitè d’Assumptes Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu ha reclamat 

instruments de recuperació econòmics més ambiciosos, ja que els que estan damunt la taula són 

principalment préstecs, que deixarien als països més afectats pel coronavirus molt endeutats i augmentarien 

la divergència econòmica a la zona euro. Alguns eurodiputats han alertat del perill que suposa que 

incrementin els desequilibris econòmics com a resultat de la COVID-19 i han assegurat que els esforços de 

recuperació, si no es coordinen adequadament a nivell de la UE, poden contribuir a crear desequilibris més 

importants.  

 

A data de 3 de maig, el Comitè de Pressuposts del Parlament Europeu ha adoptat una iniciativa legislativa 

sol·licitant a la Comissió que presenti una proposta de pla de contingència del MFP (Marc Financer 

Plurianual) abans del 15 de juny. 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200420IPR77419/eu-funds-must-reach-media-and-creative-sector-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200420IPR77419/eu-funds-must-reach-media-and-creative-sector-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200419IPR77414/los-eurodiputados-piden-instrumentos-de-recuperacion-mas-ambiciosos
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Tot i que els sostres pressupostaris actuals s’ampliarien automàticament si no hi ha un nou MFP per al 

proper any, molts programes acaben el seu recorregut a finals de 2020. Per això els eurodiputats consideren 

que és necessari tenir una xarxa de seguretat per als beneficiaris dels programes de la UE, tal com els 

ciutadans, les regions, les ciutats, els grangers, les universitats o els negocis, i evitar qualsevol risc que suposi 

que el MFP actual i els programes tinguin una discontinuïtat o s’ampliïn d’una manera indeguda. 

Per a més informació feu clic aquí.  

A data de 14 de maig, els Parlament Europeu, reunit en plenària, ha considerat que juntament amb mesures 

de distància social, mascaretes i tests, les apps de seguiment de contacte poden ajudar a gestionar 

l’expansió de la pandèmia. Tot i així, els eurodiputats consideren que la seguretat de les dades personals i la 

necessitat de privacitat dels ciutadans necessita estar garantida quan s’utilitzin aquestes aplicacions. 

Els eurodiputats recalquen que les apps de seguiment han de ser voluntàries, no discriminatòries i 

transparents. L’ús de les mateixes ha d’estar estrictament limitat al seguiment de contacte i les dades han de 

ser eliminades tan aviat com la situació ho permeti. Han emfatitzat també la necessitat per a arribar a un 

plantejament coordinat sobre el desenvolupament i utilització d’aquestes apps per a garantir la 

interoperabilitat transfronterera. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data 15 de maig, el Parlament Europeu ha recalcat que els ciutadans europeus han d’ocupar una posició 

central en l’estratègia de recuperació, i assegura que es mantindrà ferma en la seva defensa en els 

interessos de la població europea. Els eurodiputats consideren que l’esforç de recuperació ha de tenir una 

forta dimensió social, per tal de fer front a les desigualtats socials i econòmiques i respondre a les 

necessitats dels més afectats per la crisi.  

 

La cambra insisteix en que el nou Fons de Recuperació i Transformació ha d’arribar al volum de dos mil 

milions d’euros, finançats a través de l’emissió de bons a llarg termini per a la recuperació garantits pel 

pressupost de la UE. El diners s’hauran de reemborsar mitjançant préstecs i, sobretot, subvencions, 

pagaments directes per a inversions i capital.   

 

Els eurodiputats han advertit a la Comissió contra la utilització d’enginyeria financera i multiplicadors 

dubtosos per anunciar xifres ambicioses, per no posar en risc la credibilitat de la UE.  

 

El pla de recuperació s’ha de sumar al proper Marc Financer Plurianual (MFP), el pressupost de la UE a llarg 

termini, i en cap cas pot suposar una dotació pressupostària més reduïda. Els eurodiputats han subratllat 

que el MFP per a 2021-2027 s’ha d’incrementar i en cas que no es faci, faran servir el seu poder de vet. 

 

Els diners per a la recuperació s’han de canalitzar a programes dins el pressupost de la UE, per a garantir la 

supervisió i participació del Parlament. Els eurodiputats demanen a la Comissió que eviti qualsevol intent de 

dissenyar una estratègia de recuperació europea fora del mètode comunitari i que recorri a mitjans 

intergovernamentals. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200430IPR78226/long-term-eu-budget-meps-demand-safety-net-for-beneficiaries
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78915/covid-19-tracing-apps-meps-stress-the-need-to-preserve-citizens-privacy
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78912/el-pe-pide-2-billones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-crisis-del-covid-19
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El pla de recuperació a gran escala que els eurodiputats ja van demanar a la resolució del 17 d’abril, s’ha 

d’allargar el temps suficient per fer front a l’impacte de la crisi actual, i ha de transformar les nostres 

economies mitjançant el suport a les PIMES i l’augment de les oportunitats d’ocupació i les capacitats 

laborals per a mitigar l’impacte de la crisi sobre els treballadors, els consumidors i les famílies.  

 

El Parlament Europeu demana prioritzar inversions en línia amb el Pacte Verd i l’agenda digital, i insisteix en 

demandar un nou programa autònom europeu de salut.  

 

La reforma dels ingressos 

 

Els eurodiputats demanen de nou la introducció de nous recursos propis per evitar un increment addicional 

de les contribucions directes dels Estats membres al pressupost com a única manera de garantir una dotació 

adequada del Marc Financer i el Pla de Recuperació i Transformació. Com el límit d’ingressos es fixa en 

relació a la Renta Nacional Bruta, que previsiblement es reduirà després de la crisi, reclamen un augment 

immediat i permanent del límit màxim de recursos propis.  

 

A data 15 de maig, els eurodiputats han senyalat que juntament amb altres mesures relacionades amb la 

COVID-19 com el distanciament social, mascaretes i tests, les aplicacions de rastreig de contactes poden 

ajudar a controlar la propagació de la pandèmia. Tot i així, la majoria dels eurodiputats van destacar que la 

seguretat de les dades personals i la privacitat dels ciutadans s’han de garantir en l’ús d’aquestes aplicacions. 

La majoria dels països de la UE han llançat o tenen intenció de llançar una aplicació mòbil dissenyada per a 

rastrejar a les persones infectades o en risc de contreure el virus.  

 

Els eurodiputats han destacat que les aplicacions de rastreig han de ser voluntàries, no discriminatòries i 

transparents. L’ús de l’aplicació s’ha de limitar estrictament al rastreig de contactes i les dades s’han 

d’eliminar el més aviat que la situació ho permeti. 

 

També es va fer èmfasi en la necessitat d’un enfocament coordinat en el desenvolupament i ús de les 

aplicacions per assegurar la seva interoperabilitat transfronterera. Les autoritats nacionals treballaran 

juntament amb les autoritats de protecció de dades de la UE per a garantir que aquestes aplicacions 

compleixin amb les lleis de privacitat i protecció de dades vigents a la UE.  

 

A data de 22 de maig, el Parlament Europeu ha donat el seu suporta les autoritats locals a la lluita contra 

l’impacte de la pandèmia.  

 

Les mesures actuals de precaució per a contenir l’expansió del virus no han afectat a la capacitat del 

Parlament de continuar amb les seves funcions legislatives, pressupostàries i de control. Més enllà de les 

seves activitats principals, el Parlament ha contactat a les autoritats locals per tal d’oferir el seu suport per a 

abordar les conseqüències sòcio-econòmiques de la crisi a les seves tres seus de treball. Com a resultat, ha 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78915/covid-19-tracing-apps-meps-stress-the-need-to-preserve-citizens-privacy
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arribat a acords amb les autoritats mencionades per a donar resposta a demandes i necessitats específiques 

derivades de les circumstàncies actuals. 

 

A Brussel·les, el Parlament porta oferint unes 7 000 menjades a la setmana des del 14 d’abril, en 

col·laboració amb vàries associacions benèfiques, també ha començat a entregar aliments per al personal 

mèdic de l’hospital Saint Pierre A més a més, ha ofert allotjament als seus edificis a 100 dones en situació 

vulnerable, oferint per a elles també un servei de càtering a la cafeteria. 

 

A Estrasburg, amb col·laboració amb la Creu Roja local i la ciutat, han ofert 500 menjades al dia, set dies a la 

setmana, a les persones necessitades. També han obert un centre de detecció de COVID, a un dels seus 

edificis. 

 

A Luxemburg, en col·laboració amb associacions locals ofereix 500 menjades al dia, set dies a la setmana, a 

les persones necessitades. 

 

També ha ofert la seva flota de vehicles per a transporta subministraments i entregar aliments al personal 

mèdic. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

A data 28 de maig, els eurodiputats han acceptat les propostes de la Comissió Europea en l’àmbit del 

transport i el turisme, però demanen concretar les accions i el suport financer de cara a l’estiu. La Comissió 

de Transports i Turisme del Parlament ha debatut les recomanacions de la Comissió sobre com reprendre de 

manera segura els viatges i permetre l’obertura de negocis turístics.  

 

• Reiniciar el turisme. Els eurodiputats han subratllat la necessitat de restaurar la confiança en la 

seguretat dels viatges i a través de mesures addicionals concretes, tenint en compte la situació 

d’incertesa actual, tot i el paquet de mesures i recomanacions proposat. La Comissió ha anunciat que en 

poques setmanes estarà disponible una web sobre les opcions de vacances segures.  

• Dificultats financeres. Alguns eurodiputats han alertat sobre la situació de pèrdues d’ocupació massives, 

riscs de bancarrota en el sector i han comentat sobre la falta d’ajuda concreta i de suport financer a curt 

termini, així com a la necessitat d’una línia pressupostària a llarg termini. 

• Preocupacions sobre la seguretat. La Comissió ha apuntat que la recuperació entre Estats membres ha 

millorat i que l’aixecament de les restriccions a la mobilitat, inclosa l’obertura de fronteres, han d’estar 

basats en els criteris estables i en protocols sanitaris estrictes. La Comissió anima als països a que 

introdueixin programes de certificació per a viatges segurs, ja que una acció similar coordinada des de la 

UE no serà possible aquest estiu. 

• Drets dels passatgers. Els eurodiputats han destacat que a distints Estats membres s’estan desobeint les 

regles sobre reemborsaments i devolucions de bitllets. La Comissió ha assegurat que està fent un 

seguiment de l’assumpte i que els passatgers mantindran el seu dret a exigir reemborsaments 

monetaris.  

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79502/ep-supports-local-authorities-fighting-the-effects-of-the-pandemic
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200520IPR79520/vacaciones-de-verano-y-covid-19-eurodiputados-piden-claridad-para-el-turismo
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A data de 19 de juny, el Parlament Europeu va aprovar la modificació del Reglament de Requisits de Capital, 

per a què pugui temporalment garantir condicions favorables per als bancs. Això farà que els fluxos de crèdit 

es concedeixin a empreses i llars i absorbeixi pèrdues, mitigant les conseqüències econòmiques del 

confinament del COVID-19. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

A data de 19 de juny, el Parlament ha aprovat la mesura d’emergència que permetrà als Estats membres 

utilitzar els fons restants de la UE del seus programes de desenvolupament rural per al pagament únic de 

compensació als agricultors i a les petites empreses rurals afectades per la crisi. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 
CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA 

La presidència Croata del Consell de la UE va posar en marxa el 2 de març el mode d’activació plena del 

Dispositiu de Resposta Política Integrada de les Crisis (RPIC), que ja estava activat en mode d’activació plena.  

Aquestes reunions de crisi entre els representants del gabinet del president del Consell Europeu, de la 

Comissió Europea, del Servei Europeu d’Acció Exterior, els Estats membres afectats i altres parts 

interessades per tal d’elaborar, desenvolupar i actualitzar propostes de mesures que s’han de debatre i 

decidir. 

A data 20 de març, el Consell de la UE ha adoptat mesures urgents per suspendre temporalment els requisits 

d’emplaçament dels aeroports que obliguen a les companyies aèries a utilitzar almenys el 80% de les seves 

franges d’enlairament i aterratge per mantenir-les l’any següent. El Comitè de Representats Permanents 

(COREPER) del Consell ha aprovat un mandat per a la presidència per negociar amb el Parlament Europeu 

una proposta per renunciar a aquesta regla de “utilitza-la o perdre-la” fins al 24 d’octubre de 2020 per 

ajudar als transportistes aeris a fer front a la forta caiguda en la demanda provocada pel brot de coronavirus 

i les mesures per contenir-lo.  

A data de 23 de març, el Consell de la UE ha pres mesures per tal de garantir la continuïtat de la seva feina 

durant les circumstàncies actuals excepcionals causades per la pandèmia del COVID-19. Han acordat la 

derogació temporal de les seves Normes de Procediment per tal de facilitar la presa de decisions del 

procediment escrit. Aquesta derogació permet als ambaixadors de la UE decidir utilitzar el procediment 

escrit d’acord amb la norma de votació aplicable per a l’adopció del mateix acte. Això significa que ja no 

s’aplica el requisit existent d’utilitzar el procediment escrit per la unanimitat de totes les decisions. Aquest  

acord tindrà vigència per un mes i es podrà renovar si es justifica amb la continuació de les circumstàncies 

excepcionals actuals. 

A data 30 de març, el Consell de la UE ha aprovat la Iniciativa de Inversió en Resposta al Coronavirus 

proposada per la Comissió que donarà accés als Estats membres a 37.000 milions d’euros de fons de cohesió 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81234/covid-19-easing-rules-to-encourage-banks-to-lend-to-companies-and-households
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81231/covid-19-boosting-aid-for-farmers-from-the-eu-rural-development-fund
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_499
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/23/covid-19-council-takes-steps-to-ensure-institutional-continuity/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-eu-adopts-slot-waiver-to-help-airlines/
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per a enfortir els sistemes de salut, així com donar suport a les PIMES, plans de treball a curt termini i serveis 

per a la comunitat.  

A data 8 d’abril, els ambaixadors de la UE han acordat la posició del Consell sobre un segon paquet de 

mesures destinat a lliurar més diners dels fons estructurals de la UE per a operacions relacionades amb la 

crisi del COVID-19. Els canvis proposats han estat aprovats sense esmenes per a accelerar el procediment 

legislatiu.  

El principal element nou de la proposta, el Coronavirus Response Investment Initiative Plus, ofereix flexibilitat 

addicional en l’ús de fons estructurals per a que els Estats membres puguin respondre de manera ràpida i 

efectiva a les conseqüències econòmiques i socials a causa del brot del coronavirus.  

Per tant, els Estats membres podran transferir entre diferents fons per a complir amb els seus requisits 

particulars. Per exemple, el diners destinats a un projecte d’infraestructura podria utilitzar-se per a comprar 

respiradors, donar suport a les PIMES o invertir en plans d’ocupació a curt termini.  

Les noves mesures també eliminaran temporalment les condicions existents en les quals les regions tenen 

dret a rebre suport, que permetrà que els recursos es dirigeixin a les regions més afectades per la crisi.  

Com a mesura temporal i excepcional, els Estats membres podran sol·licitar fins a un 100% de finançament 

del pressupost de la UE entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021 per a programes que abordin 

l’impacte de la pandèmia.  

Properament, el Parlament Europeu haurà d’acordar la seva posició sobre les noves mesures i, una vegada hi 

hagi acord, s’espera que el Consell adopti les mesures mitjançant un procediment escrit.  

A data 8 d’abril, els ambaixadors de la UE han acordat modificacions del reglament sobre els Fons d’Ajuda als 

més desfavorits que pretenen minimitzar els efectes de la crisi del COVID-19, facilitant que els Estats 

membres, les organitzacions associades i altres parts implicades puguin accedir als fons. La proposta 

presenta els nous elements següents: 

• Possibilitat temporal de cofinançament del 100% del pressupost de la UE. 

• Despeses per a les operacions de resposta a la crisi a partir de l’1 de febrer de 2020. 

• El cost de l’adquisició de materials i equips de protecció personal es podrà considerar cost elegible.  

• Certs elements del programa operatiu en resposta al brot no necessitaran l’aprovació de la Comissió 

Europea. 

Les esmenes també preveuen que els costos siguin elegibles en els casos que el lliurement d’aliments o 

l’assistència de materials bàsics es retardi o quan les operacions estiguin suspeses o no plenament 

implementades. 

En comparació amb la proposta de la Comissió, la posició del Consell preveu la possibilitat d’atorgar ajuda 

alimentària i ajuda material bàsica no només mitjançant vals electrònics, sinó mitjançant vals de qualsevol 

forma. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7154-2020-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-outbreak-council-approves-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
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A data 14 d’abril. Els ambaixadors de la UE han acordat la posició del Consell sobre una proposta per ajudar a 

abordar l’impacte negatiu del brot de la COVID-19 en el sector de la pesca i l’aqüicultura. La proposta 

modificarà el reglament sobre el fons europeu marítim i pesquer (FEMP) i el reglament sobre l’organització 

comú de mercats (OCM). 

La proposta introdueix les següents mesures específiques: 

• Suport en relació amb el cessament temporal de les activitats pesqueres amb una taxa de cofinançament 

màxima del 75% de la despesa pública subvencionable. 

• Suport en relació amb la suspensió o reducció temporal de la producció i venta de l’aqüicultura. 

• Suport a organitzacions de productors i associacions de organitzacions de productors per a 

l’emmagatzematge de productes de pesca i aqüicultura. 

• Augmentar les quantitats elegibles per a l’ajuda a l’emmagatzematge al 25% de les quantitats anuals 

dels productes en qüestió. 

La posició del Consell acordada afegeix les esmenes a la proposta: 

• Inclusió dels pescadors on foot (principalment dones) com a elegibles per a rebre suport en cas de 

cessament temporal. 

• Flexibilitat per a utilitzar el 10% dels fons pressupostaris assignats a la prioritat 3 de la UE. 

• Atorgar capital de treball per a compensar la reducció de les ventes i els costos addicionals 

d’emmagatzematge per als aqüicultors. 

Les mesures específiques del FEMP a la proposta es complementen amb una esmena a la regulació de la 

OCM que fa possible el recurs al mecanisme d’emmagatzematge si els Estats membres no han establert i 

publicat preus d’activació, i permet a les organitzacions de productors aqüícoles beneficiar-se del mecanisme 

d’emmagatzematge. La proposta també preveu que les despeses per a les operacions recolzades per 

aquestes mesures siguin elegibles a partir de l’1 de febrer de 2020.  

A data 14 d’abril, la UE ha posat a disposició la pràctica totalitat dels fons restants del pressupost d’aquest 

exercici per a lluitar contra la pandèmia del coronavirus. El Consell ha adoptat mitjançant procediment escrit 

dues propostes de modificació del pressupost de la UE per a 2020 amb la finalitat de lliurar fons per a 

respondre a la crisi. També s’han proporcionat fons per a ajudar a Grècia a lidiar amb l’increment de la 

pressió migratòria i per a assistir a Albània en la reconstrucció després del terratrèmol. 

Els compromisos s’han incrementat en 3.700 milions d’euros i ascendeixen a un total de 172.000 euros. Els 

pagaments s’han incrementat en 1.600 milions d’euros, fins a un total de 155.200 milions.  

El projecte de pressupost rectificatiu nº1 augmenta els compromisos en 567 milions d’euros i els pagaments 

en 77 milions d’euros: 

• Es destinen 115 milions d’euros a cofinançar mesures per a lluitar contra el brot de COVID-19, que 

serviran, entre altres coses, per ajudar als Estats membres a repatriar als ciutadans bloquejats a altres 

països i a obtenir equipaments de protecció individual mitjançant procediments conjunts de contractació 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/14/covid-19-outbreak-council-approves-financial-assistance-for-eu-fishermen/
https://www.consilium.europa.eu/media/43288/com145final_-_en_-_dab1_2020_explanatory_memorandum_0.pdf
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pública. Es comprometen altres 3,5 milions d’euros per a reforçar el Centre Europeu per a la Prevenció i 

el Control de Malalties (ECDC). 

• Es facilitaran 350 milions d’euros per ajudar a Grècia a fer front a la pressió migratòria. Els fons 

s’utilitzaran per a construir instal·lacions d’acollida, millorant els sistemes i procediments d’asil i 

augmentar la protecció de les fronteres exteriors. Algunes d’aquestes mesures també ajudaran a 

combatre la COVID-19, ja que els immigrants i els refugiats són un grup molt vulnerable. 

• Es destinen 100 milions d’euros a donar suport a la reconstrucció d’Albània després del terratrèmol del 

passat 26 de novembre de 2019. 

El projecte de pressupost rectificatiu nº2 destina un import addicional de 3.000 milions d’euros en crèdits de 

compromís i de 1.530 milions d’euros en crèdits de pagament a fer front a la pandèmia.  

S’utilitzaran 2.700 milions d’euros per a finançar la prestació d’assistència urgent en matèria sanitària, com 

la constitució de reserves i la distribució de recursos essencials, l’establiment d’hospitals temporals i el 

transport transfronterer de pacients. 

Aquestes accions es canalitzaran a través de l’Instrument per a la Prestació d’Assistència Urgent (ESI), creat 

l’any 2016 per fer front a l’afluència massiva de refugiats a Grècia. Amb aquesta finalitat, el Consell ha 

adoptat en paral·lel un Reglament per activar l’ESI i ampliar el seu àmbit d’aplicació. 

Els 300 milions d’euros restants s’utilitzaran per augmentar les capacitats de constitució de reserves, 

coordinació i distribució de subministrament mèdics essencials, com equips de protecció o respiradors. 

Aquestes mesures es finançaran a través del Mecanisme de Protecció Civil de la UE (rescEU). 

A data 22 d’abril, el Consell de la UE ha adoptat un acte legislatiu pel qual es modifiquen les normes sobre la 

utilització de fons estructurals de la UE, que suposen la base de la política de cohesió de la UE. Aquestes 

modificacions permeten als Estats membres reorientar els recursos de les operacions relacionades amb la 

crisi. L’acte, denominat Iniciativa d’Inversió en Resposta al Coronavirus Plus, va ser adoptat per procediment 

escrit tres setmanes després que la Comissió fes la proposta. 

Les modificacions suspenen temporalment algunes de les normes que determinen l’àmbit i les prioritats dels 

programes nacionals que els diferents fons poden finançar, així com les condicions en les que les regions 

poden rebre ajudes. 

Això facilita als Estats membres una flexibilitat excepcional per transferir recursos entre fons i entre regions 

atenent a les seves necessitats particulars a l’hora de pal·liar els danys socials i econòmics provocats per la 

pandèmia, i significa que totes les reserves existents dels Fons Estructurals de 2020 poden destinar-se a fer 

front als efectes del brot. 

A més, els Estats membres podran sol·licitar durant el període comprès entre l’1 de juliol de 2020 i l’1 de 

juny de 2021 una ajuda financera del 100% a càrrec del pressupost de la UE.  

L’entrada en vigor de l’acte està prevista per al 24 d’abril de 2020.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7201-2020-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-more-flexibility-for-deploying-eu-budget-money/
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A data 22 d’abril, el Consell de la UE ha adoptat noves normes destinades a mitigar l’impacte del brot de la 

COVID-19 en els ciutadans de la UE més desafavorits. Les esmenes al reglament sobre el Fons d’Ajuda per als 

més Desafavorits (FEAD) facilitaran l’accés dels Estats membres, organitzacions associades i altres parts 

interessades i protegiran al seu personal involucrat en la distribució de l’ajuda. Al voltant de 13 milions de 

ciutadans de la UE es beneficien del fons cada any.  

La nova llei preveu una possibilitat temporal de cofinançament del 100% del pressupost de la UE i que els 

costos seran elegibles en els casos en que es retardi l’entrega d’aliments o assistència de material bàsic, o on 

les operacions es suspenguin o no s’implementin per complet. Les despeses per a operacions de resposta a 

la crisi es consideraran elegibles a partir de l’1 de febrer de 2020.  

A més, les noves regles estableixen el següent: 

• Possibilitat d’entregar ajuda alimentària i assistència material bàsica a través de bons. 

• El cost de comprar materials i equips de protecció personal per a les organitzacions associades serà 

considerat cost elegible. 

• Certs elements del programa operatiu en resposta al brot no requeriran l’aprovació de la Comissió.  

S’espera que el reglament de modificació es publiqui al Diari Oficial de la UE el 24 d’abril de 2020. Entrarà en 

vigor al dia següent de la seva publicació.  

A data 22 d’abril, el Consell ha adoptat noves normes destinades a mitigar l’impacte del brot de la COVID-19 

en el sector de la pesca i aqüicultura. Les noves normes adopten la forma d’esmenes al reglament del Fons 

Europeu Marítim i Pesquer (FEMP) i el reglament sobre l’Organització Comú de Mercats (OCM).  

La nova llei introdueix les següents mesures específiques : 

• Suport en relació amb el cessament temporal de les activitats pesqueres amb una taxa de cofinançament 

màxima del 75% de la despesa pública subvencionable. 

• Suport en relació amb la suspensió o reducció temporal de la producció i venta de l’aqüicultura. 

• Inclusió de pescadors on foot com elegibles per rebre suport en cas de cessament temporal de l’activitat. 

• Excepció per al cessament temporal de nous vaixells. 

• Flexibilitat per a utilitzar el 10% dels fons pressupostaris assignats a la prioritat 3 de la UE.  

• Atorgar capital de treball i compensar la reducció de les ventes i costos addicionals d’emmagatzematge 

per als aqüicultors. 

• Disposicions per a les regions ultraperifèriques adaptades per fer front a les conseqüències de la crisi.  

En relació amb l’emmagatzematge, les noves normes donen suport a les organitzacions de productors per a 

l’emmagatzematge de productes de la pesca i aqüicultura. Les quantitats elegibles per ajudes 

d’emmagatzematge s’incrementaran un 25% de les quantitats anuals dels productes en qüestió. A més, una 

esmena a la regulació de la OCM fa possible el recurs al mecanisme d’emmagatzematge si els Estats 

membres no han establert i publicat preus d’activació. També permet als productors aqüícoles beneficiar-se 

del mecanisme d’emmagatzematge. Les despeses per a les operacions recolzades per aquestes noves 

mesures seran elegibles a partir d el’1 de febrer de 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-rules-to-help-eu-fishermen/
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S’espera que el reglament de modificació es publiqui al Diari Oficial de la UE el 24 d’abril de 2020, i entrarà 

en vigor al dia següent de la seva publicació.  

A data 8 de maig, el Consell de la UE ha aprovat la seva posició per negociar amb el Parlament Europeu 

quatre propostes legislatives dissenyades per proporcionar flexibilitat, facilitar la càrrega administrativa i 

reduir els costos financers per a les empreses de transport.  

La proposta sobre aviació modifica les regles de llicència de les companyies aèries en cas de problemes 

financers causats per la pandèmia de la COVID-19, per evitar càrregues administratives innecessàries. També 

introdueix una excepció als procediments utilitzats pels Estats membres per imposar restriccions de drets de 

trànsit per fer front a emergències resultats de circumstàncies imprevisibles i inevitables. L’excepció aclarirà 

que un Estat membre pugui mantenir temporalment una mesura d’emergència justificada i proporcional per 

un període de més de 14 dies, però la mesura només pot romandre vigent mentre existeixin riscs per a la 

salut pública clarament vinculats a la pandèmia de coronavirus. La Comissió pot suspendre aquesta acció a 

sol·licitud de qualsevol Estat membre involucrat o per iniciativa pròpia. A més, les noves regles temporals 

sobre els serveis d’assistència a terra ajudaran als aeroports a continuar operant en cas de fallida d’una 

empresa d’assistència. També ajudaran als aeroports a evitar licitacions complexes al permetre l’extensió 

dels contractes. 

La proposta d’ampliar el termini de transposició de les directives de seguretat i interoperabilitat ferroviàries 

del quart paquet donarà al sector ferroviari i a les autoritats la flexibilitat per enfrontar millor les 

circumstàncies actuals causades pel brot de coronavirus. El termini de transposició s’ha ampliat fins al 31 de 

desembre de 2020.  

La modificació de la regulació dels serveis portuaris ajudarà als operadors de vaixells a relaxar la regla 

existent que requereix que els Estats membres s’assegurin que es cobri un càrrec per infraestructura 

portuària. L’esmena donarà als ports la possibilitat de renunciar, suspendre, reduir o diferir aquests càrrecs 

per als usuaris del port. La posició del Consell estipula que aquesta legislació temporal ha d’estar en vigor 

fins al 31 d’octubre de 2020, termini més curt que el proposat per la Comissió.  

La proposta que permet l’extensió de la validesa de certs certificats i llicències donarà suport a aquells 

operadors de transport, individus i administracions nacionals que, degut a les restriccions de coronavirus, 

estan tenint dificultats per complir certes formalitats administratives abans de l’expiració dels terminis. 

Aquest és el cas, per exemple, dels permisos de conduir, les proves d’aptitud vial per a vehicles a motor i els 

certificats de capitans. Certs controls periòdics a carretera, ferrocarril, navegació interior i enviament també 

es posposaran temporalment, ja que aquestes activitats poden no ser factibles en les circumstàncies 

excepcionals actuals. El text del Consell inclou alguns canvis a la proposta de la Comissió per a permetre que 

es tinguin en compte les diferències entre els Estats membres en quant a la propagació de la pandèmia.  

Tant el Consell com el Parlament Europeu hauran d’acordar el textos finals d’aquestes propostes.  

A data de 15 de maig, el Consell de la UE ha arribat a un acord sobre el suport temporal per a mitigar els riscs 

d’atur durant una emergència (SURE). Com part del seu paquet de suport per a fer front a l’impacte 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/08/covid-19-council-agrees-its-positions-on-transport-relief-measures/
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econòmic de pandèmia, la UE ha creat un instrument temporal per a ajudar als treballadors a mantenir els 

seus llocs de feina durant la crisi. 

Els ambaixadors de la UE han arribat a un acord polític sobre SURE, que proporcionarà fins a 100 mil milions 

d’euros en préstecs sota condicions favorables a Estats membres. L’instrument permetrà que els Estats 

membres sol·licitin suport financer de la UE per a ajudar a finançar els abruptes i severs increments de 

despesa pública, des de l’1 de febrer de 2020, relatiu als plans d’ERTOs i mesures similars, incloent les 

mesures per a autònoms, i algunes relatives a la sanitat, en particular mesures sanitàries al lloc de feina. 

SURE és una de les tres xarxes de seguretat, valorada en 540 mil milions d’euros, per a llocs de feina i 

treballadors, negocis i estats membres. El paquet serà operacional a partir de l’1 de juny de 2020. 

La Comissió recaptarà fons de mercats de capital internacionals en nom de la UE. De manera formal, 

l’assistència financera es concedirà per decisió del Consell sobre una proposta de la Comissió. 

SURE estarà operacional una vegada tots els Estats membres hagin proporcionat les seves garanties. 

L’instrument serà operacional fins el 31 de desembre de 2020. Sota proposta de la Comissió, el Consell podrà 

decidir ampliar el període de disponibilitat de l’instrument, cada vegada per un període de sis mesos, si 

persisteixen les pertorbacions econòmiques severes causades per la COVID-19. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 20 de maig, el Consell ha adoptat el paquet d’assistència, de 3 mil milions d’euros, per a donar 

suport als socis veïns.  

L’assistència financera serà concedida en forma de préstecs en termes altament favorables i es destinarà a 

Albània, Bòsnia-Hercegovina, Geòrgia, Jordània, Kosovo, Moldàvia, Montenegro, República de Macedònia 

del Nord, Tunísia, Ucraïna. 

Juntament amb els fons del FMI, ajudaran a millorar l’estabilitat macroeconòmica i crear un espai per a 

permetre que els recursos es destinin a la protecció dels ciutadans i a mitigar les conseqüències 

socioeconòmiques negatives de la pandèmia. 

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 20 de maig, el Consell de la UE ha adoptat mesures temporals de flexibilització de les llicències i els 

serveis portuaris. 

La UE adaptarà determinades normes pera diferents sectors dels transports amb la finalitat d’ajudar a les 

empreses i a les autoritats per a fer front a les circumstàncies extraordinàries creades per la crisi del 

coronavirus. Les mesures adoptades fan possible la pròrroga de la validesa de determinats certificats i 

llicències de transport per ferrocarril, carretera i aquàtic, i la flexibilització de les normes per al cobrament 

de taxes a vaixells per l’ús de les infraestructures portuàries. També s’aplaçaran temporalment determinats 

controls periòdics en els sectors de transport per carretera, ferrocarril, navegació interior i navegació 

marítima, ja que poden resultar irrealitzables en les circumstàncies actuals. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/15/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/20/covid-19-council-adopts-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-partners/
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Per a més informació feu clic aquí. 

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. 

CONSELL EUROPEU 

Els membres del Consell Europeu van mantenir una reunió per videoconferència per coordinar els esforços 

de la UE i donar resposta al brot del COVID-19. A la reunió també van participar la presidenta de la Comissió, 

Úrsula von der Leyen, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, el president de l’Eurogrup, 

Mario Centeno i l’alt representant Josep Borrell. 

Els Estats membres van donar el seu suport a Itàlia i els altres Estats greument afectats. Durant la 

videoconferència es va destacar la necessitat de treballar ràpida i conjuntament i es  va recalcar la necessitat 

d’un enfocament europeu conjunt i una estreta coordinació amb la Comissió Europea. Els ministres de Salut 

i d’Interior s’han de comunicar diàriament per garantir la coordinació adequada i tenir una orientació 

europea comuna.  

Durant la reunió es van establir quatre prioritats: 

1. Limitar la propagació del virus. Els Estats membres acordaren que la salut dels ciutadans és la 

primera prioritat i que les mesures s’han de basar en consells científics i mèdics, a més de ser 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/20/covid-19-transport-measures-council-adopts-temporary-flexibility-for-licences-and-port-services/
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/
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proporcionals i no tenir conseqüències excessives per a la societat. Els líders acordaren compartir 

tota la informació rellevant mitjançant els mecanismes de coordinació establerts. 

2. Subministrament d’equipament mèdic. Es va encarregar a la Comissió l’anàlisi de les necessitats i la 

creació d’iniciatives per prevenir l’escassetat. La Comissió té intenció de comprar equips de 

protecció de personal a través del Marc de Protecció Civil – RescEU. S’ha de prestar especial atenció 

a les màscares i respiradors.  

3. Promoció de la investigació, inclosa la vacuna. Els Estats membres van destacar la importància de 

reforçar els esforços en investigació. La Comissió ha mobilitzat 140 milions d’euros de fons i ha 

seleccionat 17 projectes per fer-ho.  

4. Afrontar conseqüències socioeconòmiques. La UE i els Estats membres van decidir abordar 

qualsevol impacte sobre la liquiditat, sobre el suport a les PIMES i sectors afectats específics i als 

seus empleats. És necessària una aplicació flexible de les normes de la UE, en particular pel que fa a 

l’ajut estatal i el Pacte d’Estabilitat i Creixement.  

A data 17 de març els 27 membres del Consell Europeu han aprovat la proposta de la Comissió de tancar les 

fronteres de la Zona Schengen (on hi ha inclosos també Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa) per a 

ciutadans de tercers països. Aquesta mesura suposa la prohibició més estricta mai aprovada a la Història de 

la Unió Europea. La prohibició d’entrada de ciutadans de tercers països durarà en principi 30 dies, tot i que 

podria ampliar-se. De manera excepcional han acordat que Irlanda no tancarà fronteres amb ciutadans no 

comunitaris pel fet de mantenir una àrea comuna amb Regne Unit que ha comunicat que no imposarà 

limitacions a les fronteres. Les limitacions tampoc afectaran l’entrada de metges i científics a dins la UE.  

Les quatre prioritats establertes duran la reunió per videoconferència són:  

1. Limitar la propagació del virus. Han aprovat les directrius proposades per la Comissió per a la gestió 

de fronteres. Garanteixen la circulació de medicines, aliments i béns i asseguren que els ciutadans 

nacionals podran tornar al seu país d’origen o residència. Es cercaran solucions adequades per als 

treballadors transfronterers. 

Per tal de limitar la propagació  global del virus han acordat el reforç de les fronteres externes 

implementant una restricció temporal coordinada de tots els viatges no essencials cap a la UE per un 

període de 30 dies. 

 

2. Subministrament d’equipament mèdic. Han celebrat la decisió de la Comissió d’adoptar un 

autorització prèvia per a l’exportació d’equipament mèdic.  

Donen suport als esforços de la Comissió per a (1) dialogar amb la indústria; (2) portar a terme 

contractacions públiques que s’han posat en marxa recentment i que finalitzaran en breus per a 

proporcionar els suficients equipaments de protecció; (3) i la compra de equipament de protecció a 

través del marc de protecció civil. 

 

3. Promoció de la investigació. Fomenten els esforços que s’han fet per a donar suport a la investigació 

com el Grup d’assessorament del COVID-19. Destaquen la necessitat de compartir informació i 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/
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desenvolupar una vacuna i fer que sigui disponible per a tots aquells que la necessitin. Donaran 

suport a empreses Europees que treballin en aquest sentit. 

 

4. Afrontar conseqüències sòcio-econòmiques. Recolzen la declaració de l’Eurogrup del 16 de març i 

conviden a l’Eurogrup a monitoritzar de prop i contínuament els desenvolupaments econòmics i 

financers i adaptar immediatament la resposta política coordinada a la ràpida evolució de la situació. 

Donen suport a les vàries iniciatives que ha pres la Comissió a les àrees del Mercat Únic, com 

l’adaptació de les normes de l’Ajuda d’estat i la utilització de la flexibilitat inclosa dins el Pacte 

d’Estabilitat i Creixement i el recurs al pressupost de la UE. 

La Unió i els seus Estats membres faran allò que sigui necessari per fer front als reptes actuals, per a 

tornar la confiança i donar suport a una ràpida recuperació, per a tots els ciutadans. 

 

5. Ciutadans encallats a tercers països. S’han compromès a coordinar entre les ambaixades dels Estats 

membres i les delegacions de la UE a tercers països. L’Alt Representat i el servei d’acció exterior 

treballaran en aquest sentit. Coordinaran de manera conjunta la repatriació de ciutadans de la UE, 

quan sigui necessari i possible, i utilitzaran el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió. Es 

mobilitzaran fons addicionals de la UE per a aquestes operacions. 

Els Estats membres i les institucions faran un seguiment exhaustiu a tots els nivells. El Consell Europeu 

reprendrà la qüestió la setmana que ve per videoconferència. La reunió ordinària dels dies 26 i 27 de març es 

posposa per a una data posterior a determinar. 

A data de 18 de març el Consell de la EU acorda dues propostes legislatives que alliberaran fons per a 

combatre els efectes del brot COVID-19. 

La Iniciativa d’Inversió Coronavirus Response posarà a disposició dels Estats membres 37.000 milions d’euros 

de fons de cohesió per abordar les conseqüències de la crisi. Uns 8.000 milions d’euros de liquiditat per a 

inversions seran lliurats del prefinançament no finançat durant el 2019 per a programes FEDER, el FSE, Fons 

de Cohesió i el Fons Europeu Marítim i de Pesca.  

Les noves mesures donaran suport a les PIMES per alleujar les mancances de liquiditat i reforçaran les 

inversions en productes i serveis necessaris per reforçar la proposta a la crisi dels serveis sanitaris. Els Estats 

membres també tindran una major flexibilitat per transferir fons entre programes. 

També s’ha aprovat una proposta legislativa per ampliar l’abast del Fons de Solidaritat de la UE per cobrir les 

emergències de salut pública, que permetrà a l UE ajudar a satisfer les necessitats immediates de la gent 

durant la pandèmia del coronavirus.  

A data de 26 de març, el Consell Europeu ha celebrat una reunió extraordinària per tractar la situació del 

COVID-19 i han adoptat una Declaració conjunta sobre les accions de la UE en resposta al brot de COVID-19 i 

la situació de les fronteres exteriors de la UE. La Declaració recull els següents punts:  

1. Limitar la propagació del virus: 

https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
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- El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) va publicar les 

orientacions que tots els Estats Membres han tingut en compte per a prendre les mesures 

necessàries per a contenir i ralentitzar la propagació del virus. Si es considera necessari, 

s’impartiran noves orientacions  i seguiran pendents de l’evolució de la situació mitjançant el 

Dispositiu de la UE de Resposta Política Integrada a les Crisis (RPIC). 

- Han reforçat el control de les fronteres exteriors aplicant una restricció temporal coordinada 

dels viatges no essencials a la UE. S’avaluarà la situació quan pertoqui o es decidirà si 

prolongar les mesures. 

- Als llocs on s’han instaurat controls de les fronteres interiors, es garantirà una gestió fluïda 

de les mateixes per a persones y béns, i preservaran el funcionament del mercat únic, 

d’acord amb les directrius de la Comissió de 16 de març de 2020, i amb el Codi de Fronteres 

Schengen i les orientacions de la Comissió sobre l’establiment de carrils verds. Abordaran de 

manera urgent els problemes pendents de ciutadans de la UE que es troben bloquejats dins 

les fronteres internes de la UE i als que se’ls impedeix retornar als seus països d’origen. 

També tractaran el tema dels treballadors transfronterers i de temporada, per tal que 

puguin continuar les seves activitats essencials sense que això impliqui una major 

propagació del virus. S’aplicaran les mateixes mesures al subministrament de béns i serveis 

essencials, per terra, mar o aire. Demanen a la Comissió que realitzi un informe sobre la 

situació abans de la següent reunió. 

- Contrarestaran de manera ferma la desinformació a través d’una comunicació transparent, 

oportuna i basada en fets sobre la seva actuació i reforçant així la resiliència de la societat 

europea. 

2. Subministrament d’equipaments mèdics: 

- Demanen a la Comissió que acceleri la seva activitat per tal d’ajudar a garantir el 

subministrament urgent i adequat dels equipaments mèdics a tota la UE. Els Estats membres 

hauran de proporcionar a la Comissió dades fiables amb puntualitat. 

- La Comissió, en cooperació amb la indústria, oferirà una visió global de les existències, la 

producció i les importacions i adoptarà mesures per a millorar la situació. Prosseguirà 

activament les seves iniciatives conjuntes d’adquisició d’equipaments de protecció, 

respiradors i material per a realitzar proves. Demanen a la Comissió que estudiï maneres 

d’accelerar els procediments al respecte. La Comissió augmentarà, segons sigui necessari, el 

pressupost inicial per a la reserva estratègica de rescEU d’equipaments mèdics, en particular 

de material mèdic per a cuidats intensius, vacunes i mitjans terapèutics. 

- L’adopció de la decisió sobre l’autorització per a exportar equipaments de protecció 

individual probablement donarà lloc a la supressió plena i efectiva de totes les formes de 

prohibicions o restriccions internes. 

- Atenent a les recomanacions de la OMS, consideren urgent augmentar les capacitats de 

realització de proves, i els Estats membres informaran de la situació a la Comissió. 

3. Fomentar la investigació: 

- Faran el possible per donar suport a la investigació, coordinar els esforços i buscar sinèrgies 

dins de la comunitat científica i investigadora europea. Ja s’han mobilitzat 140 milions 
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d’euros per a 17 projectes. També col·laboraran amb els seus principals socis, del G-7 i del G-

20. 

- Existeix la necessitat urgent de compartir informació científica i de col·laborar amb el repte 

de desenvolupar una vacuna dins el termini més preu possible i posar-la a disposició de tots 

aquells que ho necessitin, sense barreres geogràfiques. Incrementaran i acceleraran el seu 

suport als equips i a les empreses europees d’investigació en aquest sentit. 

- Celebren les iniciatives adoptades per la Comissió, el Consell Europeu d’Innovació i el Grup 

del Banc Europeu d’Inversions (BEI) per oferir suport financer destinat a la resposta 

assistencial i de salut pública a la COVID-19. 

4. Fer front a les conseqüències socioeconòmiques: 

- Reconeixen la gravetat de les conseqüències socioeconòmiques de la crisis, i faran el 

possible per fer-ne front amb un esperit de solidaritat. 

- Recolzen les mesures adoptades pel BCE per a garantir unes condicions de finançament 

favorables a tots els països de la zona euro. 

- Prenen nota dels avançaments realitzats per l’Eurogrup i demanen que presenti les 

propostes en el termini de dues setmanes. Aquestes propostes han de tenir en compte que 

la commoció causada per la COVID-19 no te precedents i afecta a tots els països per igual, i 

que la seva resposta es reforçarà, si resulta necessari, amb noves mesures adoptades de 

manera inclusiva, en vista de la situació, amb l’objectiu d’oferir una resposta global. 

- Utilitzaran els instruments de la UE per a recolzar en la mesura necessària per tal de recolzar 

les mesures que els Estats membres han adoptat per a donar suport a les seves economies i 

pal·liar els problemes socials i d’ocupació. 

- Celebren que el marc temporal aplicable a les ajudes estatals de la Comissió suposa un gran 

avançament, també la clàusula general d’excepció del Pacte d’Estabilitat i Creixement. 

- La Iniciativa d’Inversió en Resposta al Coronavirus de la Comissió aportarà 37 000 milions 

d’euros d’inversió dins el marc de la política de cohesió per a fer front a les conseqüències 

de la crisi. La modificació proposada del Fons de Solidaritat de la UE, també es podrà utilitzar 

per a situacions d’emergència de salut pública. 

- Celebren la contribució del Grup BEI a la mobilització de recursos per a les garanties 

bancàries i la inversió en empreses europees, especialment PIMES, també utilitzant el 

pressupost de la UE. Demanen als ministres d’economia i hisenda que estudiïn la manera de 

reforçar les mesures del BEI. 

- Celebren també les directrius de la Comissió sobre el control de les inversions estrangeres 

directes, i insten als Estats membres a adoptar les mesures necessàries per a protegir les 

tecnologies i els actius estratègics davant les inversions estrangeres que podrien amenaçar 

objectius legítims de la política pública, per tal de contribuir a l’autonomia estratègica de la 

UE, durant la crisis i després. 

- Es comprometen a cooperar a nivell internacional i a trobar solucions multilaterals per a fer 

front a la pandèmia i a les seves conseqüències. Faran tot el possible per reforçar la 

sostenibilitat de les cadenes de valor i de subministrament integrades a nivell mundial per 

adaptar-les segons resulti necessari i mitigar els efectes socioeconòmics negatius de la crisis. 
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5. Ciutadans encallats a tercers països: 

- Intensificaran els esforços per garantir que els ciutadans de la UE que es trobin bloquejats a 

tercers països i desitgin retornar, puguin fer-ho. La Comissió presentarà una addenda de les 

directrius per a la gestió de fronteres amb l’objectiu d’establir disposicions de trànsit 

aplicables als ciutadans de la UE repatriats. 

- El Servei Europeu d’Acció Exterior ha creat un grup de feina consular. S’està portant a terme 

una estreta coordinació amb la Comissió i els Estats membres. El Centre de Coordinació de la 

Resposta a Emergències (CECRE), presta assistència a la labor actual de repatriació a través 

del Mecanisme de Protecció Civil de la UE, que s’haurà de dotar amb els recursos necessaris. 

Indiquen també que serà necessària una estratègia de sortida coordinada, un pla integral de recuperació i 

una inversió sense precedents per tal de recuperar-se una vegada passada la crisis. En aquest sentit 

demanen a la Presidenta de la Comissió, al President del Consell Europeu, en consulta amb la resta 

d’institucions, especialment el BCE, que comencin la feina per establir un full de ruta i el seu pla d’acció. 

Demanen a la Comissió que presenti propostes sobre la instauració a la UE d’un sistema de gestió de crisis 

més ambiciós i de major àmbit. 

A data de 23 d’abril, els membres del Consell Europeu UE van mantenir una reunió per videoconferència per 

debatre sobre els avanços en els distints aspectes de la resposta europea davant al brot de COVID-19. Les 

Conclusions de la cimera són les següents: 

Aixecament de les mesures de contenció de la COVID-19 

Els dirigents van acollir favorablement el full de ruta europea per  l’aixecament de les mesures de contenció 

de la COVID-19 presentat per la Comissió el passat 15 d’abril.  

Full de ruta per a la recuperació 

Els dirigents de la UE també van acollir favorablement el full de ruta conjunt per a la recuperació, que 

determina quatre àmbits claus d’actuació: el mercat únic, els esforços d’inversió a gran escala, l’acció global 

de la UE i la millora de la governança. A més, el full de ruta estableix alguns principis importants, com la 

solidaritat, la cohesió i la convergència.  

Xarxes de seguretat 

Els caps d’Estat o de Govern van subscriure l’acord de l’Eurogrup sobre xarxes de seguretat per als 

treballadors, les empreses i els Estats, que ascendeixen a un total de 540 milions d’euros. Sol·liciten que el 

paquet sigui operatiu l’1 de juny de 2020.  

Fons de recuperació i MFP 

Els dirigents també van acordar treballar en la creació d’un fons de recuperació, i van encomanar a la 

Comissió un anàlisis de les necessitats exactes, així com la presentació urgent d’una proposta vinculada al 

MFP i que, en qualsevol cas, s’haurà d’adaptar per a gestionar l’actual crisi i les seves conseqüències.  

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/04/23/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_es
https://www.consilium.europa.eu/media/43407/20200421-a-roadmap-for-recovery_es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
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Aquest fons haurà de ser d’una magnitud suficient, anar dirigit als sectors i zones geogràfiques més 

afectades i ser específic per abordar la crisi del coronavirus. Els membres del Consell Europeu segueixen 

decidits a treballar en el fons de recuperació i en el MFP, per tal que es pugui assolir un acord equilibrat 

entre els dos el més aviat possible.  

Perforació il·legal a Xipre 

Alguns Estats membres van mencionar les activitats de perforació per part de Turquia a la zona econòmica 

exclusiva de Xipre. En aquest sentit, els dirigents de la UE van expressar la seva plena solidaritat amb Xipre i 

van recordar i reafirmar les seves Conclusions anteriors sobre aquesta qüestió. 

Reunió per videoconferència amb els Balcans Occidentals 

Es va decidir celebrar una videoconferència amb els Balcans Occidentals el proper 6 de maig.  

EUROGRUP 

L’Eurogrup s’ha reunit a data de 16 de març, i han acordat que és necessària un resposta política immediata, 

ambiciosa i coordinada. Han acordat la primera sèrie de mesures nacionals i Europees mentre desenvolupen 

un marc per a futures accions per a donar resposta a l’evolució de la situació i el suport a la recuperació 

econòmica. Han decidit mesures fiscals d’un 1% del PIB, de mitjana, per a 2020 per a donar suport a 

l’economia, a més a més de l’impacte dels estabilitzadors econòmics. També s’han compromès a oferir 

serveis de liquiditat d’un mínim del 10% del PIB, que consistiran en estratègies de garantia pública i 

aplaçaments de pagaments tributaris. 

Han acordat les següents mesures com a resposta coordinada per a protegir les economies:  

1. Totes les autoritats nacionals posaran en funcionament els estabilitzadors econòmics i a més a 

més implementaran totes les mesures necessàries per a garantir que es pugui fer front a les 

conseqüències econòmiques del COVID-19 i que aquestes no posen en perill els nostres 

assoliments socials i econòmics. En funció de l’evolució de la situació a cada país prendran les 

mesures temporals com: 

 

- Despesa fiscal immediata destinada a la contenció i al tractament del virus, proveint de recursos 

adequats als sectors sanitari i de protecció civil. 

- Liquiditat per a les empreses que s’enfronten a una greu disrupció i a la falta de liquiditat, 

especialment a PIMES i empreses de diversos sectors i regions afectades, incloent els sectors del 

transport i del turisme; es poden incloure mesures tributàries, garanties públiques per ajudar a les 

empreses amb préstecs, garanties d’exportació, omissió de penalitzacions per retards en 

contractació pública. 

- Suport per als treballadors afectats, per tal d’evitar l’atur i les pèrdues d’ingressos, incloent suport 

laboral a curt termini, ampliació de les baixes per malaltia i els beneficis de l’atur i aplaçament dels 

pagaments tributaris. 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
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2. Esforços coordinats a nivell Europeu complementaran les mesures nacionals: 

 

- La proposta de la Comissió per a la Iniciativa d’Inversió de Resposta al Coronavirus amb 37 mil 

milions d’euros dirigits als sistemes sanitaris, a les PIMES, als mercats laborals i a altres parts 

vulnerables de les nostres economies; i els 28 mil milions d’euros addicionals provinents dels fons 

estructurals que seran  

elegibles per aquestes despeses. Han acordat la necessitat d’implementar els canvis legislatius 

necessaris el més aviat possible. 

 

- La iniciativa de la Comissió i el Grup del Banc Europeu d’Inversions de mobilitzar fins a 8 bilions 

d’euros de préstec de capital actiu circulant per a 100 000 empreses europees, recolzat per el 

pressupost de la UE millorant els programes de garantia dels crèdits bancaris per a les PIMES. Els 

esforços de la Comissió i l’EIB per a incrementar l’import fins a 20 bilions d’euros, que abastarien fins 

a 150 000 empreses més. També la feina de la Comissió per a fer disponibles més fons el més 

ràpidament possible i millorar la flexibilitat dels instruments financers mobilitzats. 

 

- La iniciativa del EIB de catalitzar 10 mil milions d’euros d’Inversions addicionals per a PIMES i per 

accelerar la implementació d’uns 10 mil milions d’euros addicionals del pressupost de la UE. 

 

- Conviden al EIB a millorar i accelerar encara més l’impacte dels recursos disponibles, incloent una 

millora de la col·laboració amb els Bancs de Desenvolupament Nacional. 

 

- El Paquet de mesures de la política monetària del Banc Central Europeu, anunciat el 12 de març 

destinat a recolzar les condicions de finançament i liquiditat de les economies familiars, empreses i 

bancs, ajudar a la flexibilitat de la provisió de crèdits a l’economia real, i evitar la fragmentació dels 

mercats financers de la zona euro per tal de preservar la correcta transmissió de la política 

monetària. 

 

3. Més enllà de la resposta immediata també estan treballant en totes les mesures necessàries per a 

ajudar a la recuperació de l’economia una vegada hagi passat la situació. Reconeixen la necessitat 

de reflectir sobre la resiliència de les cadenes de valor estratègiques europees una millor protecció 

d’Europa de futures disrupcions del mercat capital i del producte. També han reforçat 

significativament el marc de gestió de crisis, incloent l’establiment del Mecanisme d’Estabilitat 

Europea. Han considerat l’aplicació de normes del Pacte d’Estabilitat i Creixement, la normativa 

d’ajudes d’estat i la normativa prudencial:  

 

- El shock econòmic del coronavirus, amb la contracció econòmica esperada per aquest any, i amb el 

cost de les mesures acordades, tindrà un impacte pressupostari substancial. El Pacte d’Estabilitat i 

Creixement té la flexibilitat necessària per a satisfer la situació i s’utilitzarà la seva plena flexibilitat 

per a tots els Estats membres. 
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- Els estabilitzadors automàtics també tindran el seu paper, això significa que els dèficits automàtics i 

l’increment dels beneficis de l’atur resultants de la baixada de l’activitat econòmica no afectaran el 

compliment de la normativa fiscal aplicable, objectius i requisits. A més a més, han acordat que els 

efectes pressupostaris de les mesures fiscals temporals s’exclouran a l’hora d’avaluar el compliment 

de la normativa fiscal de la UE, els objectius i requisits. Això inclou l’impacte pressupostari de 

mesures temporals i dirigides, com aquelles destinades urgentment a contenir i tractar la pandèmia, 

garantir el suport per a la liquiditat de les empreses i sectors, i protegir llocs de feina i ingressos dels 

treballadors afectats. La flexibilitat per a atendre situacions inusuals fora del control del govern és 

aplicable a la situació actual. La disposició de la Comissió per a activar la clàusula d’escapament 

general, permetent més estímuls discrecionals, mentre es garanteix la sostenibilitat a mitjà termini. 

 

- Celebren les directrius de la Comissió sobre l’abast del suport a empreses que està disponible dins la 

normativa d’ajudes estatals en les circumstàncies actuals, juntament amb l’anunci de la Comissió de 

que ha accelerat el seus processos d’aprovació de les ajudes estatals. La Comissió ha anunciat que 

aprovarà mesures addicionals necessàries per a posar remei a les greus pertorbacions de 

l’economia. Prendre mesures urgents i utilitzar de manera plena la flexibilitat prevista en la 

normativa d’ajudes estatals és necessari per a mitigar l’efecte de la crisis per a aquelles empreses i 

sectors que es troben afectats, mentre es garanteix un marc consistent i d’igualtat dins el mercat 

únic. La Comissió emetrà un marc específic aviat. 

 

- El sistema bancari té un paper clau en prevenir que aquesta emergència sanitària es converteixi en 

una crisi social i econòmica per als negocis i a les famílies. Per tant celebren el comunicat de 

l’Autoritat Bancària Europea  que les autoritats competents haurien d’utilitzar de manera plena, la 

flexibilitat inclosa dins la regulació existent per a donar suport al sector bancari a la vista de les 

circumstàncies excepcionals actuals. 

 

- També celebren les decisions preses per Supervisió Bancària del Banc Central Europeu que proveirà 

de capital temporal i alleujament operacional als bancs de la zona euro, amb vistes a garantir que els 

bancs supervisats puguin continuar complint amb la seva funció de finançar l’economia real mentre 

els efectes econòmics del coronavirus es fan evidents. Aquesta flexibilitat és necessària per a evitar, 

les conseqüències pro-cícliques no intencionades per al sector financer. 

També han comunicat que prendran les accions polítiques decisives i coordinades addicionals que siguin 

necessàries, incloent mesures fiscals per a donar suport al creixement i a la desocupació. 

A data 9 d’abril, l’Eurogrup arriba a un acord sobre una estratègia coordinada i integral per  fer front a les 

necessitats d’emergència de salut, donar suport a l’activitat econòmica i preparar el terreny per a la 

recuperació. Aquesta estratègia ha de combinar iniciatives a curt, mitjan i llarg termini, tenint en compte les 

interrelacions entre les nostres economies i la necessitat de preservar la confiança i l’estabilitat. Ja s’han pres 

varies mesures a nivell nacional i de la UE, així com s’estableix a la declaració de l’Eurogrup del 16 de març.  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
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Una carta posterior del President de l’Eurogrup del 24 de març va descriure altres elements de la resposta 

política. El Consell Europeu, en la seva declaració del 26 de març, va convidar a l’Eurogrup a presentar 

propostes sobre la resposta econòmica a la pandèmia en el termini de dues setmanes. En resposta al mandat 

dels líders, l’informe de l’Eurogrup fa un balanç de les accions que s’han pres fins al ara i descriu una 

resposta econòmica integral i coordinada.  

Accions coordinades adoptades fins a dia d’avui a nivell d’Estats membres, la UE i la zona euro 

Des de l’inici de la crisi, els Estats membres han intensificat contínuament els esforços per donar suport a 

l’economia. S’ha proporcionat un estímul fiscal discrecional oportú, temporal i específic de manera 

coordinada, i s’han destinat recursos públics per a enfortir el sector sanitari i els mecanismes de protecció 

civil, així com donar suport als treballadors i sectors econòmics més afectats. Fins a dia d’avui, l’import total 

de les mesures fiscals discrecionals dels Estats membres ascendeix al 3% del PIB de la UE. A més, els Estats 

membres s’han compromès a proporcionar suport de liquiditat als sectors que s’enfronten a pertorbacions 

més greus i a les empreses amb escassetat de liquiditat, que consisteixen en esquemes de garantia pública i 

pagaments d’impostos diferits, que ara s’estimen en un 16% del PIB de la UE. Els Ministres de Finances estan 

preparats per a prendre les mesures necessàries segons com es vagin desenvolupant els esdeveniments.  

• Flexibilitat a les normes de la UE. El 23 de març els Ministres d’Hisenda van acordar amb l’avaluació de 

la Comissió que es compleixen les condicions per a l’ús de la clàusula general d’escapada del marc fiscal 

de la UE: una greu recessió econòmica a la zona euro o la UE en el seu conjunt. Això ofereix la flexibilitat 

necessària per als pressuposts nacionals per a donar suport a l’economia i respondre de manera 

coordinada a l’impacte de la pandèmia. Per tant, es proporcionarà orientació fiscal general en aquest  

marc i com a part d’un exercici racionalitzat del Semestre Europeu. L’Eurogrup també ha acollit la decisió 

de la Comissió d’emetre un marc temporal específic d’ajuda estatal per a accelerar el suport públic a les 

empreses, al mateix temps que es garanteix la igualtat de condicions en el mercat únic, així com la 

recent extensió del marc per a cobrir la investigació, les proves i la producció rellevant en la matèria. 

L’Eurogrup també ha acceptat la orientació de la Comissió sobre l’ús de totes les flexibilitats que ofereix 

el marc de contractació pública de la UE en aquesta situació d’emergència.  

• Ús del pressupost de la UE. L’Eurogrup agraeix les propostes de la Comissió d’aprofitar al màxim els 

recursos pressupostaris de la UE per a lluitar contra la crisi del coronavirus. La proposta d’una Iniciativa 

d’inversió en resposta al Coronavirus va ser aprovada pel Parlament Europeu i el Consell i està vigent des 

de l’1 d’abril. Això permetrà l’ús de 37.000 milions d’euros en virtut de la política de cohesió per abordar 

les conseqüències d ela crisi de la COVID-19. A més, l’abast del Fons de Solidaritat es va ampliar per a 

incloure les principals crisis de salut públic. A partir de l’1 d’abril, això permet que els Estats membres 

més afectats tinguin accés a ajuda financera de fins a 800 milions d’euros durant l’any 2020.  

• Política monetària. L’Eurogrup aprova les mesures adoptades pel Banc Central Europeu per tal de 

recolzar les condicions de liquiditat i finançament a les famílies, les empreses i els bancs, la qual cosa 

ajudarà a preservar la provisió de crèdit sense problemes a l’economia.  

• Estabilitat financera. L’Eurogrup agraeix l’orientació brindada per les autoritats de supervisió a les 

institucions financeres sobre la interpretació aplicació dels requisits reglamentaris en les circumstàncies 

excepcionals actuals. També acullen el llançament de reserves de capital.  
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Instruments addicionals de resposta a la crisi de cara a la recuperació 

• Flexibilitat pressupostària. L’Eurogrup agraeix les propostes de la Comissió sobre una major flexibilitat 

temporal en l’ús dels fons de la UE, com permetre transferències entre fons, regions i objectius polítics, 

abandonar els requisits nacionals de cofinançament i donar suport als membres més vulnerables. Això 

ajudarà a mobilitzar de manera eficaç el pressupost de la UE per a fer front a les repercussions de la 

pandèmia.  

• Suport d’emergència. L’Eurogrup ha acordat la necessitat d’un instrument dedicat a donar suport al 

finançament de l’ajuda d’emergència, a través de la provisió de subvencions per a reforçar principalment 

els nostres sistemes d’atenció sanitària. En aquest context, s’ha acollit de manera molt positiva la 

proposta de la Comissió del 2 d’abril de reactivar l’Instrument de Suport d’Emergència que pot 

proporcionar un suport de 2.700 milions d’euros a càrrec dels recursos pressupostaris de la UE.  

• Enfortiment de les activitats del BEI. L’Eurogrup està d’acord amb la iniciativa del BEI de crear un Fons 

de Garantia paneuropea de 25.000 milions d’euros que pugui donar suport de fins a 200.000 milions 

d’euros de finançament per a PIMES.  

• Existència de xarxes de seguretat a la zona euro i a la UE. A la zona euro, el Mecanisme Europeu 

d’Estabilitat (MEDE) està equipat amb instruments que podrien fer-se servir, si es necessari, de manera 

adaptada per a gestionar la crisi del coronavirus. L’Eurogrup proposa establir una línia de suport a la crisi 

pandèmica basada en línies de crèdit ECCL ajustades a les característiques de cada Estat. L’únic requisit 

per a accedir a la línia de crèdit seria que els Estats membres de la zona euro que sol·licitin l’ajuda es 

comprometin a fer servir la línia de crèdit per a finançar exclusivament els costos relacionats amb la crisi 

del coronavirus. El punt de referència per a l’accés a l’instrument serà el 2% del PIB de l’Estat membre 

respectiu a finals de 2019. S’intentarà que l’instrument estigui disponible durant les dues setmanes 

següents, respectant els procediments establerts, fins al final de la crisi causada per la COVID-19. 

• SURE. L’Eurogrup ha acollit la proposta de la Comissió d’establir l’instrument temporal SURE de suport 

als Estats membres per a protegir l’ocupació en les circumstàncies actuals, que brindarà assistència 

financera durant la crisi en forma de préstecs de fins a 100.000 milions d’euros en total en el marc del 

pressupost de la UE, al mateix temps que garantirà suficient capacitat de suport a la balança de 

pagaments i a les garanties proporcionades per els Estats membres als pressupost de la UE. L’instrument 

donarà suport principalment a protegir als treballadors i l’ocupació, respectant les competències 

nacionals en el camp dels sistemes de seguretat i algunes mesures relacionades amb la salut. D’acord 

amb la legislació europea, l’accés a l’instrument es suspendrà una vegada hagi passat la crisi de la 

COVID-19. 

• Fons de recuperació. En aquest context, l’Eurogrup també ha acordat treballar en un Fons de 

Recuperació per a preparar i recolzar la recuperació a tots els nivells, proporcionant fons a través del 

pressupost de la UE a programes dissenyats per a impulsar l’economia d’acord amb les prioritats 

europees i garantir la solidaritat de la UE amb els Estats membres més afectats. El Fons seria temporal, 

específic i acord amb els costos extraordinaris de la crisi actual. 

• Proper Marc Financer Plurianual (MFP). El proper MFP de la UE tindrà un paper central en la 

recuperació econòmica, ja que haurà de reflectir l’impacte d’aquesta crisi i els desafiaments futurs, 

establint les prioritats correctes per tal de permetre als Estats membre abordar de manera efectiva les 
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conseqüències de la crisi de la COVID-19, donar suport a la recuperació econòmica i garantir la cohesió 

dins la UE.  

• Full de ruta per a la recuperació. S’està treballant en un full de ruta més ampli i un pla d’acció per donar 

suport a la recuperació de l’economia europea a través de la creació d’ocupació d’alta qualitat i reformes 

per a enfortir la resiliència i la competitivitat, en línia amb una estratègia de creixement sostenible.  

S’hauran d’establir condicions per a rellançar les nostres economies a la vegada que es promou la 

convergència econòmica a la UE i es redueix qualsevol fragmentació resultant de la crisi.  

• L’Eurogrup es compromet a salvaguardar la salut i la vida dels ciutadans europeus i abordar el 

desafiament econòmic que estam patint. Això inclou els mitjans fiscals que els Estats membres 

necessiten per a finançar les mesures necessàries.  

A data 8 de maig, l’Eurogrup va arribar a les següents conclusions: 

1. El 23 d’abril, els líders de la UE van donar suport a l’acord de l’Eurogrup en format inclusiu del 9 d’abril 

de 2020 sobre les tres xarxes de seguretat importants per a treballadors, empreses i sobirans, que 

ascendeix a un paquet per valor de 540 mil milions d’euros, i van demanar la seva posada en 

funcionament per a l’1 de juny de 2020. Els líders europeus també van acordar treballar per a establir un 

Fons de Recuperació i encarregar a la Comissió que analitzi les necessitats exactes i que presenti 

urgentment una proposta. L’Eurogrup en un format inclusiu continuarà monitoritzant la situació 

econòmica i prepararà el terreny per a una recuperació sòlida. 

2. L’Eurogrup acull amb satisfacció els esforços que estan en marxa en el Consell sobre la proposta SURE, i 

en els Cossos Directius del BEI sobre l’establiment del Fons de Garantia paneuropeu, per donar suport 

als treballadors i empreses europees, i confirma l’acord per a establir el Suport a la crisi pandèmica del 

MEDE.   

3. L’Eurogrup ha acordat les característiques i els termes estandarditzats del Suport a la Crisi pandèmica, 

disponible per a tots els Estats membres de la zona de l’euro per muntants del 2% del PIB del Membre 

respectiu a finals de 2019, com a punt de referència, per donar suport al finançament intern de costos 

indirectes d’atenció mèdica, cura i prevenció degut a la crisi de COVID-19. També s’han acollit les 

avaluacions preliminars de les institucions sobre la sostenibilitat del deute, les necessitats de 

finançament, els riscs d’estabilitat financera, així com sobre els criteris d’elegibilitat per accedir a 

l’instrument. L’Eurogrup està d’acord amb la opinió de les institucions que tots els membres del MEDE 

compleixen els requisits d’elegibilitat per a rebre suport. Subjecte a la finalització dels procediments 

nacionals, s’espera que la Junta de Governadors del MEDE adopti una resolució que confirmi això molt 

abans de l’1 de juny de 2020.  

4. L’Eurogrup recorda que l’únic requisit per accedir a la línia de crèdit serà que els Estats membres de la 

zona de l’euro que sol·licitin ajuda es comprometin a fer servir la línia de crèdit per donar suport al 

finançament intern dels costos relacionats amb l’atenció mèdica, la cura i la prevenció directa i indirecta 

degut a la crisi de la COVID-19. Aquest compromís es detallarà a un Pla de Resposta davant una 

pandèmia individual que es prepararà sobre la base d’una plantilla. 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/08/eurogroup-statement-on-the-pandemic-crisis-support/
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5. L’Eurogrup està d’acord amb el monitoratge i la vigilància han de ser proporcionals a la naturalesa del 

shock simètric causat per la COVID-19 i proporcionals a les característiques i l’ús del Suport a la crisi 

pandèmica, en línia amb el marc de la UE i el MEDE. Acull també la intenció de la Comissió d’aplicar un 

marc simplificat de presentació d’informes i seguiment, limitat als compromisos detallats en el Pla de 

resposta davant la pandèmia. El MEDE també implementarà el seu Sistema d’Alerta per a garantir el 

reemborsament oportú davant la crisi pandèmica.  

6. L’Eurogrup està d’acord amb la proposta del MEDE sobre els termes i condicions financeres comuns 

aplicables a qualsevol instal·lació atorgada sota el Suport a la crisi pandèmica. Això inclou un venciment 

promig màxim de 10 anys per als préstecs i modalitats de preus favorables adaptades a la naturalesa 

excepcional d’aquesta crisi. 

7. L’Eurogrup confirma que el Suport a la crisi pandèmica és únic donat l’impacte generalitzat de la crisi 

COVID-19 a tots els membres del MEDE. Les sol·licituds de suport davant una crisi pandèmica es poden 

fer fins al 31 de desembre de 2020. Posteriorment, els Estats membres de la zona euro seguirien 

compromesos amb l’enfortiment dels fonaments econòmics i financers, de conformitat amb els marcs 

de coordinació i vigilància econòmica i fiscal de la UE, inclosa qualsevol flexibilitat aplicada per les 

institucions competents de la UE.  

8. El període de disponibilitat inicial per a cada instal·lació atorgada sota el Suport a la crisi pandèmica serà 

de 12 mesos, amb possibilitat de dues pròrrogues de 6 mesos, d’acord amb el marc estàndard de MEDE 

per a instruments de precaució. 

9. Després de la sol·licitud sota el Suport a la crisi pandèmica, s’espera que les institucions confirmin 

avaluacions el més aviat possible i preparin, juntament amb les autoritats, el Pla Individual de resposta a 

la pandèmia, basat en la plantilla acordada. 

10. Subjecte a la finalització dels procediments nacionals respecte a cada sol·licitud, els òrgans rectors del 

MEDE aprovaran els Plans individuals de resposta davant una pandèmia, les decisions individuals 

d’atorgar assistència financera i els acords de mecanisme d’assistència financera.  

COMITÈ DE LES REGIONS 

A data de 24 de març, el Comitè de les Regions dins el marc de les seves funcions institucionals, com a punt 

de referència entre la Unió Europea i els seus governs locals i regionals, i dins el marc de la crisis actual ha 

realitzat un Pla d’Acció per fer front a les conseqüències del brot de COVID-19:  

1. Fomentar el suport de la UE a les autoritats locals i regionals en el sector sanitari, a través de la 

convocatòria d’un Mecanisme Europeu d’Emergència Sanitària. 

El CdR demana un Mecanisme d’Emergència Sanitària destinat a una millor coordinació dels esforços 

per abordar aquesta pandèmia que involucri a tots els nivells de govern amb les funcions següents: 

 

• Enfortir significativament les capacitats de resposta a emergències i desastres de la UE, 

incloent la participació directa de les estructures locals i regionals de resposta a 

emergències. 

• Coordinar la distribució d’equips mèdics essencials a tota la UE. 
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• Coordinar el subministrament d’equipaments mèdics essencials a través d’iniciatives 

d’adquisició conjunta i monitoritzar el subministrament cadena de productes essencials. 

• Coordinar les mesures per a reduir la propagació del virus i enfortir la capacitat de la UE per 

a coordinar les proves i el mapatge del virus. 

• Actualitzar i monitoritzar els plans de pandèmia dels Estats membres, centrant-se també en 

la participació de tots els nivells de govern. Els Estats membres i la UE han de portar a terme 

una “prova de resistència de la resposta davant emergències i salut”, similar a la realitzada 

per a les institucions financeres després de la crisis financera, per tal d’avaluar la preparació 

dels sistemes sanitaris de la UE per als reptes futurs. 

 

2. Posar a disposició una plataforma d’intercanvi per a fomentar la cooperació i facilitar el suport 

mutu entre ciutats i regions d’Europa. 

 

El CdR ha de posar a disposició una plataforma d’intercanvi per a compartir arreu de tota la UE, les 

millors pràctiques dels ens locals i regionals per a respondre a l’emergència. També ha de portar a 

terme una estratègia proactiva per a involucrar als seus membres i promoure la cooperació mútua 

en recursos coneixement, i sinèrgies per a accions conjuntes. 

 

El President enviarà una carta a tots es membres per demanar la seva opinió sobre les seves 

necessitats més urgents i per a recopilar les propostes sobre com donar-l’hi resposta conjuntament. 

Es recopilaran i avaluaran les respostes. S’organitzaran videoconferències per a presentar i discutir 

les propostes entre els membres. Aquests diàlegs continuaran a les futures reunions de la Comissió 

NAT (Salut, Resposta a emergències, Iniciativa de resposta COVID-19, Fons de solidaritat), Comissió 

ECON (mesures econòmiques/ajuda estatal/fiscal), Comissió COTER (fons FEIE, Iniciativa de resposta 

COVID-19) i Comissió SEDEC (FSE, mesures socials). El CdR també animarà als seus membres a activar 

es seus acords d’agermanament de ciutats i de cooperació interregional i transfronterera per a 

proporcionar suport interregional a les ciutats i regions més afectades. El CdR podria tractar de 

cooperar amb el programa INTERREG per tal de facilitar aquest intercanvis. 

 

3. Proporcionar a través de mecanismes del CdR comentaris concrets dels nivells local i regional 

sobre com abordar els aspectes de salut, resposta a emergències, aspectes socials i econòmics de 

la pandèmia i el seu impacte sobre les persones i les seves comunitats locals. 

 

Per tal d’abordar els aspectes sanitaris, de resposta a emergències socials i econòmiques de la 

pandèmia, el CdR utilitza tots els esforços possibles per a impulsar les mesures de suport de la UE a 

nivell nacional i regional a les següents àrees: 

 

a) El suport financer per a les empreses locals i les persones que s’enfronten a l’atur ha d’estar 

disponible a través dels canals existents. Això s’ha de fer assegurant, si és necessari, canvis 

ràpids dins els Programes Operatius o augmentant la flexibilitat dels marges dins dels 

programes existents. 
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b) Suport de la UE a les estratègies de recuperació regional dissenyades a mida que actualment 

siguin elaborades per moltes regions de la UE per a estabilitzar l’economia local/regional:  

 

• Plans d’ajuda temporal directa per adonar suport a l’economia local per a les PIMES 

vulnerables dins els sectors més afectats. 

• Proporcionar garanties per al capital circulant i ajornar el pagament d’impostos i 

contribucions socials. 

• Suport als ingressos dels treballadors autònoms i suport temporal directe per als 

treballadors acomiadats durant la crisi. 

• Promoure programes regionals d’inversió per a renovar la infraestructura pública de salut i 

social. 

• La UE hauria de proporcionar directrius d’ús i solucions “preparades per a utilitzar” per 

aquestes Estratègies d’ajuda estatal i contractació pública. 

Un compromís renovat en nom dels Estats membres de la UE per tal de trobar un acord sobre el 

futur Marc Financer Plurianual, suposaria els senyal correcte per a les seves autoritats locals i 

regionals, així com a la comunitat empresarial i als seus socis internacional. S’ha d’evitar a tota 

costa utilitzar la crisi per tal de justificar l’enfortiment de les posicions nacionals. L’adopció del 

proper MFP també seria un senyal important per tal de prendre les mesures correctes per sortir 

de la crisi proporcionant a les ciutats i regions la perspectiva a llarg termini per a les seves 

necessitats d’inversió (considerant l’abastament ampliat del finançament dels Fons EIE per a 

inversions relacionades amb la salut que la Comissió ha proposat recentment). 

4. Proporcionar informació periòdica i pràctica a les autoritats locals i regionals sobre les mesures de 

la UE per a abordar la crisis. 

 

El CdR podria contemplar la publicació de notes informatives sobre els últims canvis centrats en 

informació pràctica sobre com aquestes iniciatives podrien ajudar als esforços a nivell local i 

regional. 

L’intercanvi d’informació sobre les diferents mesures adoptades pels Estats membres és insuficient. 

Les autoritats locals i regionals sol·liciten una major promoció de la disponibilitat d’informació oficial 

a tota la UE en cas d’emergència (propagació d’epidèmies/malalties infeccioses/preparació i 

resposta davant les crisis) en un format que sigui accessible i comprensible pels ciutadans, amb una 

base de dades a tota la UE similar al portal digital únic, com el que té establert el ECDC. Una vegada 

hagi finalitzat la fase aguda, els Estats membres i la UE han de realitzar una “prova de resistència a la 

resposta d’emergència i salut”, similar a la realitzada per a les institucions financeres després de la 

crisi financer, per tal d’avaluar a tots els nivells la preparació dels sistemes sanitaris de la UE per als 

reptes futurs. 
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5. Facilitar un control de la realitat sobre la base de les mesures de la UE per a lluitar contra la 

pandèmia; recopilar proves per a millorar les polítiques de la UE basades en les experiències a 

nivell local i regional (control de qualitat de polítiques). 

 

El CdR com a punt de referència per a totes les regions i ciutats que necessitin assistència política i 

suport, amb la UE i els Estats membres, hauria de recopilar evidències directes dels seus membres 

sobre si aquestes iniciatives de la UE són suficients i si podrien millorar-se. Es podria iniciar una 

consulta específica de RegHub a mitjà termini (abans que acabin les mesures temporals vigents) 

sobre si les propostes de la UE s’han implementat de manera fàcil i efectiva, i es llançaria un exercici 

d’Avaluació d’Impacte territorial per tal de recopilar la seva evidència. 

Es suggereix l’establiment d’un grup de feina dins de l’administració del CdR per tal de coordinar i iniciar 

aquestes cinc mesures. El President participarà directament a l’activitat del grup de feina a través del seu 

gabinet. La Conferència de Presidents garantirà un informe periòdic i un seguiment de les accions, i també 

participaran els presidents de les Comissions del CdR més involucrades. 

Paral·lelament i per tal de reforçar la visibilitat de l’acció del CdR es llançaran una sèrie de comunicacions 

específiques. Les accions es basaran principalment en eines digitals i centrant-se en com la UE està donant 

suport als governs locals i regionals i a les seves comunitats. 

El Centre d’aquesta campanya seria un centre digital que oferiria la informació més rellevant, un mapa 

d’històries de les regions i ciutats; eines i programes de finançament de la UE amb informació de contacte; 

noticies, opinions i informes del CdR, altres institucions de la UE, la OMS i altres associacions de governs 

locals i regionals; i un panell de control regional i de la UE sobre les xifres d’afectats. 

En aquest sentit, tots els membres i suplents del CdR, així com les associacions territorials nacionals i de la 

UE i aquelles parts interessades rellevants, seran convidats a contribuir a la plataforma d’intercanvi, de 

forma voluntària i amb total respecte de les seves restriccions laborals. Le contribucions permetran al CdR 

posar a disposició històries rellevants, oferint possibles solucions i respostes a altres líders regionals i locals 

que s’enfrontin a reptes similars. Tota aportació s’enviarà a covid19@cor.europa.eu. Hi haurà un mecanisme 

de retroalimentació disponible per a totes les contribucions. 

BANC CENTRAL EUROPEU 

A data 12 de març el Banc Central Europeu s’ha reunit per a prendre mesures per a pal·liar la crisi del 

coronavirus. Christine Lagarde ha anunciat la compra de 120 mil milions d’abonaments de deutes  i noves 

injeccions de liquiditat, però no tocaran els tipus d’interès. La línia de liquidat per al sistema financer 

europeu serà immediat i també portarà una millora de les condicions de les subhastes de liquiditat ja 

existents. 

Les mesures anunciades no han semblat convèncer als inversos que cada vegada estan més convençuts que 

la recessió econòmica és inevitable.  

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-EU-Committee-of-regions-to-launch-an-exchange-platform.aspx
mailto:covid19@cor.europa.eu
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Lagarde ha advertit també a als Estats membres que les mesures del BCE només podran funcionar si ells 

posen de la seva part i aproven plans importants per a impulsar l’economia. 

A data de 18 de març el Banc Central Europeu (BCE) anuncia un Pla de Compres d’Emergència Pandèmica 

d’un total de 750.000 milions d’euros per evitar que el COVID-19 fragmenti l’Eurozona.  

El Consell de Govern del BCE, reunit d’urgència, ha decidit dur a terme les següents actuacions: 

1. Llançar un nou programa de compres d’actius temporals de valors del sector públic i privat per a 

contrarestar els greus riscs per al mecanisme de transmissió de la política monetària i les 

perspectives per a la zona euro derivades del brot del COVID-19. Les compres es podran dur a terme, 

de manera flexible, fins a finals de 2020 i inclouran totes les categories d’actius exigibles sota el 

programa de compra d’actius existent. Per a les compres de valors del sector públic, l’assignació de 

referència a totes les jurisdiccions seguirà sent la clau de capital dels bancs centrals nacionals. 

2. Ampliar el rang d’actius elegibles sota el programa de compres del sector corporatiu (CSPP) a papers 

comercials no financers, fent que tots els papers comercials de suficient qualitat creditícia siguin 

elegibles per a la compra sota CSPP. 

3. Facilitar els estàndards de garantia ajustant els principals paràmetres de risc. En particular, 

s’ampliarà l’abast de les Reclamacions de Crèdit Addicionals per a incloure reclamacions 

relacionades amb el finançament del sector corporatiu. Això garantirà que les contraparts puguin fer 

seguir fent ús de les operacions de refinançament de l’Eurosistema.  

BANC EUROPEU D’INVERSIÓ 

A data de 16 d’abril, el Banc Europeu d’Inversió ha proposat un paquet de finançament, amb préstecs pont, 

crèdits i altres mesures dissenyades per a mitigar les limitacions de liquiditat i capital circulant de les PIMES i 

mid-caps. El Grup de BEI, incloent el Fons Europeu d’Inversió, que s’especialitza en el suport a PIMES, 

treballaran a través d’intermediaris financers als Estats membres i en col·laboració amb els Bancs Nacionals 

de Promoció. 

 

El paquet de finançament consisteix en:  

 

• Esquemes de garantia basats en programes existents pel seu desplegament immediat.  Es desplegarà 

un tram de garantia de mil milions d’euros (els mencionats a la IIRC de la Comissió), que mobilitzarà 

fins a 8 mil milions d’euros en finançament per a PIMES. 

• 10 mil milions en línies de liquiditat a bancs per a garantir suport de capital circulant addicional per a 

PIMES i mid-caps. 

• Programes de compra de títols amb garantia d’actius (ABS) per a permetre als bancs transmetre el 

risc sobre carpetes de préstecs a PIMES, que mobilitzarà 10 mil milions d’euros més en suport. 

 

Totes aquestes accions es poden implementar de manera ràpida per a millorar la falta de liquiditat i 

s’executaran en la mesura del possible amb els Bancs Nacionals de Promoció dels Estats membres. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.eif.org/what_we_do/covid-19-response/index.htm
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L’Eurogrup ha celebrat la iniciativa del Banc Europeu d’Inversió de crear un Fons de garantia pan-europea de 

25 000 milions d’euros que podrà donar suport fins a 200 000 milions d’euros de finançament per a PIMES. 

 

El Fons de garantia estarà finançat pels Estats membres de la UE, en proporció amb la seva participació al BEI 

i/o a altres institucions. Gràcies a aquesta garantia, el Grup del BEI podrà concedir productes existents a 

bancs locals i altres intermediaris financers, que estan en contacte amb els negocis a tots els Estats membres 

i poden desbloquejar el finançament a l’economia real sense arriscar-se a la inestabilitat financera. 

 

La garantia donarà suport a diferents tipus d’operacions del BEI i del FEI: 

 

• Instruments de garantia a bancs comarcials i institucions nacionals de promoció. 

• Garanties a estratègies nacionals de garantia. 

• Contra-garanties a les institucions nacionals de promoció. 

• Suport a les PIMES i mid-caps finançades per fons de capital de risc. 

• Copres de títols amb garantia d’actius de bancs, per tal que així puguin concedir nous préstecs a les 

PIMES. 

• Deute de risc a empreses de gran creixement, incloent empreses actives al sector farmacèutic. 

 

Garantint parts dels portfolios, les operacions sota el marc del fons de garantia alliberaran capital per als 

intermediaris financers implicats en crear més finançament per a les PIMES i mid-caps. S’estima que faran 

disponibles fins a 200 mil milions d’euros. 

 

El fons de garantia també proporcionarà garanties al BEI i al FEI per tal de reemborsar possibles pèrdues per 

les operacions incloses. 

 

Agrupant el risc de crèdit a tota la Unió Europea, es reduirà significativament el cost mitjà global del fons en 

comparació amb les estratègies  nacionals. 

 

L'ús del BEI també significa que tots els estats membres es beneficiaran de la qualificació creditícia de primer 

nivell del mateix. 

 

El Fons de Garantia està dissenyat per a donar suport principalment a les PIMES d’Estats membres de la UE, 

que es trobin en alt risc però que siguin viables a llar termini, i que en absència de la crisi provocada per la 

pandèmia, complirien els requisits d’intermediaris financers i prestataris per a aconseguir finançament 

comercial. 

 

El finançament es proporcionarà a través d’intermediaris financers a tots els països de la UE. Una vegada 

els fons estiguin disponibles, les empreses podran realitzar sol·licituds de participació amb els bancs i els 

intermediaris que en formin part. La llista estarà disponible a eib.org. 

 

El BEI no tindrà quotes per països, però el seu objectiu és un balanç en la  distribució dels fons. 

https://www.eib.org/
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En línia amb el Consell Europeu, i com a part del paquet de la IIRC, els fons molt probablement estiguin 

disponibles a partir de l’1 de juny de 2020. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

A data de 14 de maig, el BEI i l’Institut de Crèdit Oficial Espanyol, ICO, han arribat a un acord per posar a 

disposició d’autònoms, PIMES i mid-caps espanyols fins a 1 500 milions d’euros per a fer front a la crisi. El 

primer tram d’aquest finançament, que ascendeix a mil milions d’euros, s’ha firmat gràcies a un procediment 

d’aprovació accelerat que el BEI ha posat en marxa permetent acurçar els terminis per a fer arribar aquests 

fons a les empreses espanyols com més abans millor. 

 

El BEI facilitarà aquest finançament en termes favorables, especialment pels seus tipus d’interès, terminis 

d’amortització i condicions flexibles. Els fons es canalitzaran per ICO a través dels diferents instruments dels 

que disposa: línies de mediació, en col·laboració amb les entitats financeres, i programes de finançament 

directe, per donar resposta a la necessitat de liquiditat d’autònoms, PIMES i mid-caps amb l’objectiu de 

recolzar l’ocupació i la recuperació econòmica. 

 

Per a més informació feu clic aquí. 

 

FONS MONETARI INTERNACIONAL 

El FMI ha posat a disposició 50.000 milions de dòlars en finançament d’emergència per ajudar als països 

afectats pel coronavirus.  

El FMI recomana als governs protegir als seus ciutadans de l’impacte econòmic que provoca aquesta crisi 

sanitària mundial. En funció de la seva capacitat administrativa, els governs poden ajudar de varies formes: 

1. Dedicant recursos a la prevenció, detecció, control, tractament i contenció del virus, així com 

proporcionar serveis bàsics a les persones en quarantena i les empreses afectades. Per exemple, els 

governs nacionals poden assignar recursos als governs locals per a que els destinin a determinats 

àmbits o per a que mobilitzin clíniques i personal mèdic als llocs més afectats.  

 

2. Proporcionar alleujament temporal i oportú en matèria de liquiditat a les persones i empreses més 

afectades fins a reduir l’emergència. 

a. Oferir subsidis salarials a les persones i les empreses per ajudar a contenir el contagi. Alguns 

països estan oferint a empreses i individus subsidis per a cobrir la seva absència a la feina 

quan han de quedar a casa cuidant als fills durant el tancament de les escoles, o oferint 

llicències mèdiques a les persones directament afectades pel virus que s’autoimposen en 

quarantena.  

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2020-116-eib-and-ico-agree-loan-of-up-to-eur-15-billion-to-help-alleviate-the-economic-and-social-impact-of-the-covid-19-crisis-on-small-spanish-businesses.htm
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-address-coronavirus
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b. Augmentar i ampliar les transferències, tant en efectiu com en espècie, en particular als 

grups vulnerables.  

c. Proporcionar alleujament tributari a les persones i les empreses que no poden fer front al 

pagament dels seus impostos. Xina està relaxant la pressió tributària sobre les empreses a 

les regions i sectors més vulnerables, entre ells transport, turisme i hoteleria. Corea ofereix 

pròrrogues en el pagament de l’IVA i els impostos sobre la renta a empreses de les indústries 

afectades. Xina, Itàlia i Vietnam ofereixen pròrrogues fiscals a empreses amb falta de 

liquiditat. 

 

3. Crear un pla de continuïtat de les operacions. El ministre d’Hisenda o l’administració de la Comunitat 

Autònoma ha de subministrar serveis als ciutadans, contribuents i importadors en cas de contagi 

generalitzat, recolzant-se utilitzant mitjans econòmics.  

Algunes d’aquestes mesures es poden aplicar mitjançant procediments administratius, mentre que altres 

necessitaran un pressupost d’emergència que també haurà de tenir en compte el cost fiscal global.  

L’enfortiment de les capacitats que ofereix el FMI pot ajudar als països a reforçar la seva capacitat 

administrativa per a respondre a emergències en la gestió financera i l’administració tributària.  

BANC MUNDIAL 

A data de 17 març els Directoris Executius del Banc Mundial i la Junta de Directors de la Corporació 

Financera Internacional (IFC) han aprovat un augment del paquet de finançament de desemborsament 

accelerat per a ajudar les empreses i els països en els seus esforços per prevenir, detectar i atacar la ràpida 

propagació del COVID-19, resultant el mateix a 14 000 milions de dòlars. Aquest paquet reforçarà els 

sistemes nacionals de preparació del sistema sanitari públic, en particular en aquelles tasques de contenció, 

diagnòstic i tractament de la malaltia. 

L’IFC augmentarà el seu finançament de la COVID-19 a 8 000 milions d’euros dins el paquet ja mencionat per 

a ajudar les empreses privades i als empleats afectats per la desacceleració econòmica que ha generat 

l’expansió de la malaltia. 

A data 2 d’abril, el Directori Executiu del Banc Mundial ha aprovat un primer conjunt d’operacions de suport 

per a casos d’emergència dirigits a països en desenvolupament de tot el món, a través d’un mecanisme 

exclusiu de desemborsament ràpid per a respondre a la crisi de la COVID-19. El primer grup de projectes serà 

de 1.900 milions de dòlars i serà per ajudar a 25 països. Per altra banda, s’avança amb noves operacions a 

més de 40 països mitjançant el procediment de desemborsament accelerat. Així mateix, el Banc Mundial 

està treballant a tot el món per a redirigir els recursos de projectes actuals finançats per la institució per 

valor de fins a 1.700 milions, a través de la reestructuració i l’ús de components de resposta contingent en 

casos d’emergència. 

El Grup Banc Mundial està preparant distribuir fins a 160.000 milions de dòlars en els propers 15 mesos amb 

la finalitat de donar suport a mesures contra la COVID-19 que ajudaran als països a respondre a les 

conseqüències de salut immediates i impulsar la recuperació econòmica. L’objectiu del programa econòmic 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/03/17/world-bank-group-increases-covid-19-response-to-14-billion-to-help-sustain-economies-protect-jobs
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/02/world-bank-group-launches-first-operations-for-covid-19-coronavirus-emergency-health-support-strengthening-developing-country-responses
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més ampli és reduir el temps de recuperació, crear condicions adequades per al creixement, donar suport a 

les PIMES i ajudar a protegir a les persones més vulnerables.  

ESPANYA 

A data de 14 de març de 2019 es decreta l’estat d’alarma recollit a l’article 116.2 de la Constitució Espanyola, 

que afecta a tot el territori nacional durant un període de 15 dies de moment, el qual determina que 

l’autoritat competent serà el Govern estatal, limita la llibertat de circulació de persones i vehicles; limita 

l’activitat comercial, de restauració i d’oci; limita les cerimònies civils, religioses i els actes en llocs de culte, a 

condicions que permetin l’assistència de persones mantenint la distància d’un metre entre elles; es reforçarà 

el sistema sanitari amb el personal i els centres militars i s’assegurarà el funcionament dels centres de 

producció de subministres sanitaris, intervenint transitòriament les empreses, establiments sanitaris privats i 

centres de la industria farmacèutica; es reduiran les operacions a una mitjana del 50% dels serveis ferroviaris 

i el transport de viatgers per carretera, es reduirà l’oferta de reserva de bitllets a un terç dels disponibles, 

però s’assegura el subministrament de l’electricitat, gas i carburants i la protecció de les infraestructures 

crítiques dels serveis; es garanteix el subministrament de producció d’aliments, emmagatzematge transport i 

distribució fins als punts de venta al consumidor. 

A data de 24 de març, la Comissió Europea ha aprovat els dos sistemes de garantia espanyols, amb un 

pressupost de 20 000 milions d’euros, que es destinaran a les empreses i als treballadors autònoms afectats 

pel brot de coronavirus. Els dos nous sistemes de garantia sobre nous préstecs i operacions de 

refinançament estan enfocats a:  

• Treballadors autònoms i PIMES. 

• Grans empreses. 

Les mesures de garantia tenen la finalitat de limitar els riscs associats a l’emissió de préstecs d’explotació per 

a empreses que es trobin greument afectades per l’impacte econòmic del brot de coronavirus. El seu 

objectiu és garantir que aquestes empreses comptin amb liquiditat per ajudar-les a poder mantenir els llocs 

de feina i continuar les seves activitats davant la difícil situació actual. 

Aquestes mesures donen cobertura a garanties sobre préstecs d’explotació amb un venciment i magnitud 

limitats. També limiten el risc que pren l’Estat fins a un màxim del 80% per als autònoms i PIMES i del 70% 

per a les grans empreses. D’aquesta manera es garanteix que l’ajuda sigui ràpidament disponible en 

condicions favorables i limitada a qui la necessita en aquesta situació sense precedents. Per tal d’assolir 

aquest objectiu, les mesures impliquen també una retribució mínima i garanties perquè l’ajuda sigui 

efectivament canalitzada a través de bancs o altres entitats financeres als beneficiaris que la necessitin.      

Per a més informació feu clic aquí. 

A data de 24 d’abril, la Comissió ha aprovat el segon pla “paraigües” per a donar suport a l’economia 

espanyola en el context actual. 

Sota aquesta mesura es pot concedir ajuda en forma de: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_520
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• Ajuda per a la investigació i desenvolupament rellevant pel coronavirus, incloent projectes amb el 

Segell d’Excel·lència, relacionats al coronavirus, seleccionats sota Horitzó 2020. 

• Ajuda d’inversió per a proves i millora d’infraestructures. 

• Ajuda d’inversió per a la producció de productes rellevants per al coronavirus. 

• Ajuda en forma d’ajornaments tributaris i/o de contribucions a la seguretat social. 

• Ajuda en forma de subsidis salarials per a treballadors per a evitar acomiadaments durant la 

pandèmia. 

La mesura també expandeix la forma d’ajuda de l’estratègia de garantia anterior, el suport es podrà concedir 

també ne forma de garanties, tipus d’interès bonificats i equitat fins a una quantitat nominal de 100 000 

euros per empresa activa en el sector primari agrícola, 120 000 euros fins a empresa activa en el sector 

pesquer o aqüicultor i fins a 800 000 euros per empresa activa a la resta de sectors. 

La mesura permet que l’ajuda es concedeixi per les autoritats espanyoles a tots els nivells, incloent el govern 

central, i autoritats regionals i locals. Està destinada a PIMES i grans empreses del territori espanyol. 

L’ajuda cobrirà gran part dels costs d’inversió necessaris per al desenvolupament i les proves (fins al primer 

desplegament previ a la producció en massa) de productes i tractaments innovadors relacionats amb el 

coronavirus, així com els costs d’inversió per a la producció de productes innovadors relacionats amb el 

coronavirus. Només es podrà concedir l’ajuda a les empreses que no es trobaven en dificultats el 31 de 

desembre de 2019. Les ajudes només es concediran fins a finals de 2020.  

Per a més informació feu clic aquí. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_742
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