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Temes d’interès

L’Aliança europea de regions i ciutats reclama una millor governança dels Plans de

recuperació 

La coalició europea #Cohesion Alliance 2.0 reivindica un major protagonisme de les regions i
les ciutats en els Plans nacionals de recuperació i resiliència del Next Generation EU.

Aquests darrers mesos estem tots pendents del Pla espanyol per a la recuperació, transformació i
resiliència que amb els seus importants recursos europeus ens ha d’ajudar a fer front als efectes
provocats per la pandèmia de la COVID-19, finançar projectes d’inversió i transformació de país i
portar-nos pel camí de la recuperació econòmica i social que tant urgentment es necessita.

En aquest procés, el Comitè Europeu de les Regions (CdR) amb l’Aliança per la Cohesió 2.0, ha
instat als estats membres de la UE reunits en Consell  Europeu a finals de març, a treballar en
associació amb els governs locals i regionals en el disseny, aplicació i la governança dels plans
nacionals  de  recuperació  i  resiliència.  A  més,  l’Aliança  demana  als  parlaments  nacionals  que
accelerin la ratificació de la Decisió sobre els recursos propis, que permetrà a la Comissió Europea
accedir  als  mercats  de  capitals  i  obtenir  préstecs  de  fins  a  750.000  MEUR i  així  disposar  de
suficients recursos per fer front als efectes devastadors de la crisi actual.

El  CdR  recorda  que  els  governs  locals  i  regionals  han  estat  les  primeres  administracions  a
respondre davant les necessitats sanitàries més urgents, jugant un paper clau per aconseguir una
recuperació justa, sostenible i resilient arreu del territori de la Unió. Tanmateix a mesura que els
plans nacionals es van concretant, sembla que aquests actors dels territori, així com els seus agents
socials i econòmics, no estan participant de forma rellevant en el procés de planificació. La consulta
realitzada  a  principis  d’any  pel  CdR i  el  Consell  de  Municipis  i  Regions  d’Europa  (CMRE)  ha
evidenciat que la gran majoria de regions i governs locals estan exclosos de la preparació d’aquests
plans nacionals de recuperació i així s’ha fet constar en el darrer Ple del CdR. En aquest sentit, la
Comissió Europea s’ha compromès a analitzar aquesta realitat alhora d’avaluar i adoptar els plans
nacionals de recuperació que s’han de presentar oficialment abans del 30 d’abril de 2021.

La recuperació d’Europa només serà possible si es reconeix i  s’aborden els nombrosos reptes i
divisions als que han de fer front tots els territoris d’Europa. Les inversions que preveuen els plans
han de respondre a les necessitats territorials. En absència d’una verdadera veu dels governs locals
i regionals en el disseny, la planificació i  la governança dels plans, existeix un greu risc de que
moltes regions es quedin enrere. Els ens locals són responsables d’un terç de la despesa pública i
de la  meitat  de la  inversió  pública  a  la  UE i,  la  recuperació,  sens  dubte  i  lamentablement,  no
s’assolirà sense aquests actors clau.  La solidaritat  europea significa demostrar amb fets que la
cohesió  és un valor  fonamental  de la  Unió  i  per  això el  CdR reclama respectar  plenament  els
principis d’associació i governança multinivell, com alhora adoptar un esforç de base local en aquest
procés.

[+] Informació sobre la notícia

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/cohesion-alliance-statement.aspx
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=jugocGbkBIr7p0eAOrjtKZ48xbQD9Us6OMZsynL-KtZU8hCjpfrYCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fcfe%2Fregionaldevelopment%2FSubnational_Finance_Nuancier_EU_2019.pdf
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2021-00131-00-00-TCD-TRA-EN.docxhttps://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2021-00131-00-00-TCD-TRA-EN.docx
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=BYckk1YuWfLB9fn3_aLHXkPm58o3lDZk9fXdRl-Jp5FU8hCjpfrYCA..&URL=https%3A%2F%2Fcor.europa.eu%2Fes%2Fnews%2FPages%2Fcohesion-alliance-statement.aspx


Agenda

Comitè Europeu de les Regions (CdR)

Sense novetats. No hi ha sessió plenària prevista per aquest mes. 

Estan previstes les següents reunions ordinàries de les comissions del CdR: 

 Comissió de Política Econòmica (ECON), 20 d’abril, en línia. 

◦ Adopció del dictamen d’opinió «l’Acta de Serveis Digitals i l’Acta de Mercats Digitals». 

◦ Adopció del dictamen d’opinió «Complint els Objectius de Desenvolupament Sostenible

pel 2030». 

 Comissió de Política Social, Educació, Treball, Recerca i Cultura (SEDEC),  22 d’abril, en
línia. 

 
◦ Adopció del dictamen d’opinió «Unió per la Igualtat: LGTBIQ i l’estratègia per la igualtat

2020-2025». 

◦ Adopció del dictamen d’opinió «Un Pla d’Acció per l’Economia Social». 

◦ Adopció  del  dictamen d’opinió   «Pla  futur  pels  treballadors  de la  cura  i  els  serveis

d’assistència: oportunitats locals i regionals en el context d’un repte europeu». 

◦ Debat «Estratègia sobre els Drets de les persones amb discapacitats». 

◦ Debat  «La  Nova  Bauhaus  Europea»,  amb  representants  del  Parlament  Europeu,

Europa Nostra i de la Comissió Europea. 

◦ Presentació i  debat «Les missions de l’Horizon Europe» amb un representant  de la

Comissió Europea. 

 Comissió per la Política de Cohesió Territorial i Pressupost de la UE (COTER), 23 d’abril,
en línia. 

◦ Adopció del dictamen d’opinió «Estratègia de Mobilitat Intel·ligent i Sostenible». 

◦ Adopció del dictamen d’opinió «La Infraestructura d’Energia Transeuropea – TEN-E i les

seves implicacions per a la cohesió». 

◦ Proposta  d’iniciativa  d’opinió  pròpia  «Implicant  efectivament  a  les  autoritats  locals  i

regionals  en  la  preparació  dels  Acords  d’Associació  i  els  Programes  Operatius  pel

període 2021-2027». 

◦ Proposta d’iniciativa pròpia «Cap a una estratègia macro-regional pel Mediterrani». 

Aquest mes també té lloc els següents esdeveniments: 

 15  d’abril,  en  línia:  Taller sobre  Especialització  Intel·ligent  (Smart  Specialisation),
organitzat  pel  Comitè  de  les  Regions  i  el  Centre  Comú  d’Investigació  de  la  Comissió
Europea. 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/JRC-CoR-Online-workshop-on-Smart-Specialisation.aspx
https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2174195&meetingSessionId=2217081
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/sedec-commission-vii-07.aspx
https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2173877&meetingSessionId=2216701


 21 d’abril, en línia:  Diàleg “The future of cross-border cooperation and border regions in
Europe”, organitzat per la Comissió per la Política de Cohesió Territorial i Pressupost de la
UE (COTER). 

Parlament Europeu (PE)

Durant aquest mes estan previstes reunions de les diverses comissions parlamentàries i una sessió
plenària  del 26 al 29 d’abril a Estrasburg. Són d’interès local els següents debats que tenen lloc
durant les sessions plenàries: 

 Horizon Europe.

 Programa «Europa Digital». 

 Programa LIFE 2021-2027. 

 Mecanisme de Protecció Civil de la Unió. 

 Programa «Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors» 2021-2027. 

Aquest mes també tenen lloc els següents esdeveniments: 

 14 d’abril, en línia: Taula rodona     «  Negotiating the 2021-27 MFF and NGEU», organitzat pel
Servei de Recerca del Parlament Europeu (EPRS). 

 15 d’abril, en línia:  Conferència «L’Europe, hier et aujourd’hui : un saut dans l’inconnu?»,
organitzat pel Servei de Recerca del Parlament Europeu (EPRS) i amb la participació del
president del Parlament Europeu, David Sassoli. 

 22 d’abril, en línia:  Webinar «The need for better EU policies for health», organitzat pel
comitè «Avaluació d’Opcions Científiques i Tecnològiques» (STOA) del Parlament Europeu.

[  +  ]   Informació del Ple del Parlament Europeu.

Comissió Europea (CE)

 8 d'abril, en línia: Webinar sobre la convocatòria per a activitats addicionals del programa
Interreg Europe. 

 15 d’abril, en línia: Taller «Minimum energy performance standards for existing buildings»,
organitzat per la Direcció General d’Energia (DG ENER). 

 28 d’abril, en línia: Webinar «Fueling productivity and business dynamism: long-term trends
and the post-pandemic economy», organitzat per l’OCDE i la Direcció General de Recerca i 
Innovació (DG RTD) de la Comissió Europea. 

https://ec.europa.eu/info/events/fueling-productivity-and-business-dynamism-after-covid-19-2021-apr-28_en
https://ec.europa.eu/info/events/workshops-preparation-revision-epbd/workshop-minimum-energy-performance-standards-existing-buildings-2021-apr-15_en
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/4260/info-session-call-for-additional-activities/
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20210415-1330-SPECIAL-OTHER&rampActive=true
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/21-04-2021-The_role_of_cross-border_regions_-in_the_Future_of_Europe.aspx


Activitats a Barcelona i Catalunya

 7 d’abril, en línia: Conferència «Democratització contra democràcia: com la política 
europea va fallar a les revoltes àrabs», organitzada per l’Institut Europeu de la Mediterrània 
(IEMed). 

 7 d'abril, en línia: Jornada “Oportunitats de finançament europeu per entitats esportives 
amb el nou Programa Erasmus+ Esport", organitzada pel Consell Català de l'Esport.

 12 d’abril, en línia: Webinar de recerca «The Geopolitics of EU Migration Instruments: The 
EU Trust Fund for Africa», organitzat per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). 

 16 d’abril, en línia: Jornada «Si ets del 1991, explica’ns la teva història!», organitzat per la 
representació a Barcelona de la Comissió Europea. 

 20 d’abril, en línia: Webinar de recerca «Mediterranean Cities, Migrations and 
Cosmopolitanism: History and Memory between Global Approach and Micro History (from 
the 19th to the 21st centuries)», organitzat per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
(IBEI). 

 27 d’abril, en línia: Curs «Factors d'èxit en la presentació de projectes europeus», 
organitzat per la Diputació de Barcelona. 

 28 d’abril, en línia: Webinar «Business Lobbying in the European Union», organitzat per 
l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). 

 29 d’abril, en línia: Conferència «Next Generation EU: Fons europeus per a la 
transformació digital i ecològica», organitzada per ACCIÓ. 

Espais d’incidència

Comitè Europeu de les Regions (CdR)

 Consulta   amb les parts interessades «La implementació del Pilar Social Europeu dels Drets 
Socials des d’una perspectiva local i regional» (data límit: 9 d’abril). 

Comissió Europea (CE)

 Consulta   de full de ruta «Investigació, innovació, educació i joventut: un nou enfocament

global» (data límit: 9 d’abril). 

 Consulta   pública sobre el 4rt esborrany del programa Interreg Europe 2021-2027 (data límit:

16 d’abril). 

 Consulta   pública «Boscos: nova estratègia de la UE» (data límit: 19 d’abril). 

 Consulta   pública «El canvi demogràfic a Europa: Llibre Verd sobre l’envelliment» (data límit:

21 d’abril). 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12947-Communication-on-the-Global-Approach-to-Research-Innovation-Education-and-Youth
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/the-implementation-of-the-European-Pillar-of-Social-Rights.aspx
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/04/29/1239769/next-generation-eu-fons-europeus-per-a-la-transformacio-digital-i-ecologica?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/i25
https://www.ibei.org/ca/globe-webinar-business-lobbying-in-the-european-union_210501
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=13015
https://www.ibei.org/ca/research-webinar-mediterranean-cities-migrations-and-cosmopolitanism-history-and-memory-between-global-approach-and-micro-history-from-the-19th-to-the-21st-centuries_199183
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/si-ets-del-1991-explica%E2%80%99ns-la-teva-historia_ca
https://www.ibei.org/ca/research-webinar-the-geopolitics-of-eu-migration-instruments-the-eu-trust-fund-for-africa_199169
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/projeccio_internacional/erasmus_esports/sessions_informatives/Erasmus-esport-Jorn-oportunitats-finan-070421-programa.pdf
https://www.iemed.org/llista_activitats/democratitzacio-contra-democracia-com-la-politica-europea-va-fallar-a-les-revoltes-arabs


      Consulta   de full de ruta «Pla d’Acció de la UE per l’economia social» (data límit: 26 d’abril).

 Consulta   pública «Violència contra les dones i violència domèstica: control d’adequació de

la legislació de la UE» (data límit: 10 de maig). 

 Consulta   pública «Lluita contra el tràfic il·lícit de migrants: pla d’acció de la UE 2021-2025

(data límit: 14 de maig).  

 Consulta   pública  «Eficiència  energètica:  revisió  de  la  Directiva  relativa  a  l’eficiència

energètica dels edificis» (data límit: 22 de juny). 

Espais de visibilitat 

 Participació a la  jornada «Si ets del 1991, explica’ns la teva historia!», organitzat per la
Representació  de  la  CE  a  Barcelona  (data  de  la  jornada:  16  d’abril;  data  límit: no
especificada). 

 Premi   Ciutadà Europeu 2021. Promogut pel Parlament Europeu (data límit: 15 d’abril). 

 Premi   "Què és per a tu Europa?", organitzat per la Fundació Catalunya Europa (data límit: 
22 d’abril). 

 Premi   Europeu del Sector Públic (EPSA) 2021 (data límit: 3 de maig). 

 Premis   REGIOSTARS 2021, organitzat per la Direcció General de Polítiques Regionals i 
Urbanes de la Comissió Europea (data límit: 9 de maig). 

 Premi   Capital Europea de la Innovació 2021 (data límit: 15 de juliol). 

 Premis   Europeus a la Promoció Empresarial 2021 (data límit: 16 de juliol). 

Per a més informació sobre les convocatòries dels programes europeus i conèixer els principals
fons europeus disponibles per al món local, us convidem a accedir a la Guia d’Ajuts de la Unió
Europea (GAUE) de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona. 

https://gaue.diba.cat/
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en#value
https://regiostarsawards.eu/
https://epsa2021.eu/en/home/
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=3HPPaWq7TbwRpyTAy2ZF7thEwOaZcLeB2HIQp9OlOS5hWYoUcfrYCA..&URL=https%3A%2F%2Fgaue.diba.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FPrevisio-convocatories-i-premis.pdf
https://gaue.diba.cat/premis-europeus-a-la-promocio-empresarial-2021/
https://www.catalunyaeuropa.net/ca/articles/89/premi-qu%C3%A8-%C3%A9s-per-a-tu-europa.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2021
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/si-ets-del-1991-explica%E2%80%99ns-la-teva-historia_ca
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12472-Fitness-check-of-the-EU-legislation-on-violence-against-women-and-domestic-violence
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12743-Social-Economy-Action-Plan
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