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Notícies UE

CONFERÈNCIA SOBRE LA "GARANTIA JUVENIL A ESPANYA:
PRESPECTIVES DE FUTUR"

El passat 19 i 20 d'octubre es va celebrar a l'Hotel Bloom! de
Brussel·les una conferència que analitzava l'impacte del
programa de "Garantia Juvenil" a Espanya. Va ser una
ocasió on es va aprofitar per intercanviar bones pràctiques
entre les diferents Comunitats Autònomes. Espanya és un
dels països que més percentatge té d'atur juvenil (quasi el
40% dels joves menors de 25 anys no tenen feina), per
aquesta raó Espanya també és un dels països que més rep en
garantia juvenil (cap al 2023 la UE haurà invertit més de
3.000 milions d'euros). Per aquest motiu la Unió Europea ha
potenciat programes paral·lels que ajudin a millorar el
percentatge d'ocupació juvenil: l'Erasmus PRO per a la
millora de la mobilitat laboral entre estudiants d'FP i
professors i el Cos Europeu de Solidaritat. Els dos programes
ajuden a l'adquisició de noves competències claus que
ajuden a la inserció laboral dels joves (sobretot les
competències lingüístiques i socials).
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DEBATAL FÒRUM EUROPEU DEL TRANSPORTA
BRUSSEL• LES SOBRE EL FUTURDEL SISTEMA EUROPEU
DEL TRANSPORT

L'estratègia digital del mercat únic és molt alta en l'agenda
política europea. Les dades són àmpliament utilitzades en tots
els sectors en un món cada vegada més connectat. El sector del
transport no és una excepció. El potencial de la utilització de
dades és enorme per maximitzar l'eficiència del transport. El
debat va tractar quin marc legal es necessita, de qui és la
responsabilitat i com s'ha de garantir un ús responsable de les
dades.

La digitalització del transport és un dels trams més importants
que transformaran la indústria a Europa. L'enfocament de la
Comissió Europea de "construir una economia de dades
europea" aborda adequadament només en part els problemes
que afronta el sector del transport en aquest àmbit i s'haurien
de tenirmés en compte les especificacions.

Notícies UE
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L'AGÈNCIA ESPECIAL EUROPEA LLANÇA EL PRIMER
SATÈL·LIT PERCONTROLARLAQUALITATDE L'AIRE

Aquest cap de setmana ha entrat en òrbita l'Sentinel-5P, un
satèl·lit del programa Copèrnic que servirà per vigilar els nivells
de gasos a l'atmosfera i serà capaç de mesurar i comparar els
nivells de contaminació. El llançament es va fer físicament des
del cosmòdrom de Plesetsk, al Nord de Rússia, i es va controlar
des de la seu de l'Agència Especial Europea (AEE) de Noordwijk,
al sud dels Països Baixos.

Més informació:
Pàgina web de l'Agència Espacial Europea:
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Coper
nicus/Sentinel-5P/Air_quality-monitoring_satellite_in_orbit/

Notícies UE
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ELS EUROPEUS CANVIEN ELS SEUS HÀBITS ALMÒBIL
DURANTEL PRIMERESTIU SENSE ROAMING

L'estiu del 2017 ha estat el primer sense roaming, els ciutadans
europeus han pogut trucar, enviar missatges o navegar per
internet sense veure incrementada la seva factura de telèfon.
Segons una enquesta de l'Eurobaròmetre, el 71% dels europeus
sap que les tarifes d'itinerància han desaparegut i s'han
duplicat el número de viatgers que quan són en un altre país de
la UE fan servir dades mòbils amb la mateixa freqüència que
ho fan quan són a casa.

Més informació:
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm
/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2178

Notícies UE
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LA UNIÓ EUROPEADESTINARÀ 106 MILIONS D'EUROS
EN AJUDAHUMANITÀRIA AL SUDAN

Hi ha 4,8 milions de sudanesos que necessiten assistència
urgent. S'han vist forçats a desplaçar-se, viuen en condicions
climàtiques extremes, o pateixen desnutrició i diverses
malalties. La Comissió Europea dedicarà 46 milions d'euros per
cobrir les necessitats humanitàries més prioritàries com ara
l'alimentació, la salut i l'allotjament; i 60 milions d'euros més
per atendre les persones desplaçades, migrants i a les
comunitats d'acollida.

Les ràtios de desnutrició al Sudan són de les més altes d'Àfrica:
3,4 milions de persones pateixen inseguretat alimentària i un
de cada sis infants desnutrició aguda. A més, el Sudan és el
segon país del continent amb més persones desplaçades
internament (3,3 milions) i acull més de 965.000 refugiats.

Notícies UE
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DISCURS SOBRE L'ESTATDE LA UNIÓ 2017: APROFITANT
EL VENTA FAVOR

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker ha
adreçat aquest matíel seu discurs sobre l'estat de la Unió 2017
(SOTEU per a les seves sigles en anglès) davant dels membres
del Parlament Europeu a Estrasburg. Durant el discurs ha
presentat les seves prioritats per a l'any vinent, ha explicat la
seva visió sobre com hauria de ser l'Europa 2025 i ha presentat
un full de ruta per avançar cap a una Europa més unida, més
forta i més democràtica.
Els missatges clau del president:
Aprofitar els vents favorables: "deu any després de l'esclat de la
crisi econòmica la recuperació de l'economia és finalment una
realitat. El vent bufa a favor però no avançarem si no
l'aprofitem. Hem de traçar el rumb de cara al futur de la Unió"

Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/sites/barcelona/files/stat
e_of_the_union_speech-2017-fr-ca-tra.pdf

Notícies UE
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LA COMISSIÓ EUROPEAAPROVA EL PLADE CONTENCIÓ
DE LA XYLELLA FASTIDIOSA

Agenda

La Comissió Europea ha aprovat avui el pla de contenció de la
Xylella fastidosa a les Illes Balears en la reunió del Comitè
Permanent de Sanitat Vegetal. El Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España ja ha
emplaçat a la Conselleria a una reunió per pactar quines
espècies es podran plantar

Més informació:
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-
convocatoria/strongla-comissioacute-europea-aprova-el-
protocol-de-contencioacute-per-a-la-emxylella-fastidiosaem-
a-les-illes-balearsstrongnbsp
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PROPOSTADE LA COMISIÓ SOBRE TREBALLADORS
DESPLAÇATS

El Consell Europeu recolza la proposta de la Comissió per a
treballadors desplaçats: mateix salari per un mateix treball a
un mateix lloc.

Més informació: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
4068_es.htm

Notícies UE
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EL 64% DELS CIUTADANS EUROPEUS ASSEGUREN QUE
EL SEU PAÍS S’HA BENEFICIATDE LA PERTINENÇAA LA
UE, SEGONS L’EUROBARÒMETRE DEL PARLAMENT
EUROPEU

Consulta l’estudi complet:

http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/eb8
8_v2.pdf

Notícies UE
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LA COMISSIÓ INCREMENTA EL PRESSUPOSTPERA
ERASMUS+

Al pressupost de la Comissió Europea del 2018, els fons
disponibles per a Erasmus + augmentaran en més de 200
milions d'euros, un 8% més que en 2017.

La Comissió Europea ha publicat la convocatòria de propostes
per a Erasmus + 2018, el programa de mobilitat i cooperació de
la Unió Europea en educació, formació, joventut i esport.

Més informació:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4082_en.htm

Notícies UE
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QUÈ ÉS EL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT?

El Cos Europeu de Solidaritat és una nova iniciativa de la Unió
Europea que el seu objectiu és crear oportunitats perquè els
joves treballin com a voluntaris o col·laborin en projectes —als
seus propis països o a l'estranger— que beneficiïn a comunitats
i ciutadans de tota Europa.
Fes clic al següent enllaç per començar a inscriure't.
Pots fer el que et resulti més fàcil: registrar-te a través d'un
compte en una xarxa social o crear una compta amb EU Login

http://europa.eu/youth/SOLIdARity_es
http://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/
EUSolidarityCorps/#

Notícies UE
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CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMADRETS, IGUALTAT I CIUTADANIA:

PROJECTES DE REDUCCIÓ DE DESIGUALTATDE GÈNERE EN LES

DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
En el marc del programa Drets,
Igualtat i Ciutadania, la Comissió
Europea ha obert aquesta
convocatòria per contribuir a
reduir la desigualtat de gènere en
els salaris, els ingressos i les
pensions per tal de reduir el risc de
pobresa que afronten moltes
dones grans.

ACCIONS
Provar enfocaments que abordin la desigualtat salarial entre homes i dones, aixícom,
també, estudiar les causes fonamentals d’aquest fenomen.

Data límit de presentació: 22 de febrer de 2018

Més informació sobre la convocatòria
Pàgina oficial de la convocatòria:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topi
cs/rec-rgen-pens-ag-2017.html
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CONVOCATÒRIA_ENI CBC MED: COOPERACIÓ TRANSFRONTERERADE

LA CONCAMEDITERRÀNIA

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu de la convocatòria es
desenvolupar una zona de pau,
estabilitat, prosperitat i de bon
veïnatge entre els països
mediterranis de la UE i els països
socis mediterranis per mitjà de la
promoció de projectes de
cooperació transfronterera entre
actors dels països de les dues
conques delMediterrani.

ACCIONS
Desenvolupament empresarial i de les pimes. Suport a l’educació, la recerca, el
desenvolupament tecnològic i la innovació. Promoció de la inclusió social i la lluita
contra la pobresa. Protecció mediambiental, adaptació i mitigació del canvi climàtic

FINANÇAMENT COMUNITARI
La previsió de finançament comunitari disponible per a la convocatòria de propostes
és: 3,5 Milions EUR

Data límit per a presentació de propostes: 15 de desembre de 2017

Més informació: http://www.enpicbcmed.eu/fr/enicbcmed-2014-2020/deposer-une-
proposition-de-projet
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PROGRAMAHORIZON 2020 CONVOCATÒRIA PERPLATAFORMES

ONLINE AMB SOLUCIONS INNOVADORES PERREPTES SOCIALS I

AMBIENTALS (SOCIALCHALLENGES.EU)

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
A l’ambit d’aquesta convocatoria
la plataforma Social
Challenges.eu pretén ser un
mercat d’innovació social on tant
administracions públiques com
entitats privades o organitzacions
del tercer sector poden publicar
reptes socials i ambientals que
requereixen d’una solució, i on
emprenedors socials de tota
Europa proposen solucions
innovadores en resposta.

ACCIONS
La plataforma busca donar visibilitat als reptes socials que afecten diferents regions i
actors d’Europa.

FINANÇAMENT COMUNITARI
La previsió de finançament comunitari disponible per a la convocatòria de propostes
és: 4,00 Milions EUR (Pressupost global)

Data límit per presentar projectes: 21 de desembre de 2017

Més informació:
https://www.socialchallenges.eu/
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PROGRAMA ERASMUS+: CONVOCATORIA PERCOOPERACIÓ AMB LA

SOCIETATCIVIL EN L’ÀMBITDE L’EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I EL JOVENT

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu de la convocatòria es
donar suport estructural a
organitzacions no
governamentals europees (ONGE)
i a xarxes a nivell europeu que
treballin en l’àmbit de l’educació i
la formació o en l’àmbit del
jovent. Aquestes organitzacions
han de perseguir els següents
objectius generals: Sensibilització
sobre les agendes polítiques
europees en els àmbits educatius,
formatius i de jovent, en
particular Europa 2020 o
Educació i Formació 2020.

ACCIONS
Augmentar el compromís d’aquestes organitzacions, així com també fomentar la
cooperació amb les autoritats públiques per a poder aplicar polítiques i reformes en
l’àmbit educatiu i formatiu.

Data límit per presentar projectes: 14 de desembre de 2017

Més informació:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-
education-and-training-and-youth_en
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CONVOCATÒRIA_FEMP:MONITORITZACIÓ AMBIENTALDE DISPOSITIUS

D’ENERGIA DE LES ONADES I LES MAREES

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu d’aquesta convocatòria
es augmentar el coneixement
sobre el potencial impacte dels
dispositius d’energia de les
onades i les marees

ACCIONS
Els beneficiaris poden ser entitats
legals que treballin en els camps
relacionats amb l’objecte de la
convocatòria.

FINANÇAMENT COMUNITARI
La previsió de finançament comunitari disponible per a la convocatòria de propostes
és: 4,00 Milions EUR (Pressupost global)

Data límit per presentar projectes: 1 1 de gener de 2018

Més informació:
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-environmental-monitoring-wave-and-
tidal-devices
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CONVOCATÒRIA PAC: AJUDA PERAMESURES D’INFORMACIÓ EN

L’ÀMBITDE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA PERAL 2018

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu de la convocatòria es
demostrar els beneficis que
genera la Política Agrícola
Comuna (PAC) a tots i cada un
dels ciutadans de la Unió
Europea, per a generar-los
confiança. A més, també es vol
conscienciar la opinió pública
sobre la importància que té
l’ajuda que concedeix la UE a
l’agricultura i al
desenvolupament rural.

ACCIONS
Els beneficiaris poden ser entitats legals que treballin en els camps relacionats amb
l’objecte de la convocatòria.

Data límit per presentar projectes: 15 de desembre de 2017

Més informació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/339/07&from=ES
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CONVOCATÒRIA DEL PREMI MERCATÚNIC DIGITAL: EUROPEAN DIGITAL

SKILLS AWARD 2017

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu de la convocatòria es
donar reconeixement mostrant
iniciatives que desenvolupin les
competències digitals dels
europeus a l'escola, en el treball i
en la societat en general.

ACCIONS
El premi està obert a projectes de
qualsevol organització o empresa
(per exemple: administracions
públiques nacionals o locals,

empreses, educació, organitzacions no governamentals, associacions etc.) que
realitzin projectes d'habilitats digitals a Europa.
La iniciativa ha de cobrir un o diversos estats membres de la UE o països de l’EFTA i
que hagi iniciat i mostrat resultats en el període comprès entre l'1 de gener de 2015 i el
30 d'octubre de 2017.

Més informació:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DS_award_2017
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EMPRESA

Jurisprudència UE, 27 d’octubre 2017
Trasllat de domicili Social a un altre país de la
UE
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea
assenyala que el trasllat del domicili social
d' una societat sense que es produeixi un canvi
efectiu, està comprès en la llibertat
d' establiment protegida pel Dret de la Unió
Europea.
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/appl
ication/pdf/2017-10/cp170112es.pdf

Legislació i Documentació

CONTRACTACIÓ

Legislació UE, 2 d’octubre 2017
Professionalització de la contractació pública
Recomanació 2017/1805 de la Comissió, de 3
d' octubre de 2017, sobre la professionalització
de la contractació pública. Construir una
arquitectura per a la professionalització de la
contractació pública C/2017/6654.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1805&
from=ES
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INSTITUCIONS EUROPEES

Legislació UE, 14 d’octubre 2017
Resolució de litigis fiscals en la Unió Europea
Directiva 2017/1852 del Consell, de 1 0
d' octubre de 2017, relativa als mecanismes de
resolució de litigis fiscals en la Unió Europea.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1852&
from=ES

Legislació UE, 31 d’octubre 2017
Fiscalia Europea
Reglament 2017/1939 del Consell, de 12
d' octubre de 2017, pel qual s' estableix una
cooperació reforçada per a la creació de la
Fiscalia Europea.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1939&
from=ES

Legislació i Documentació

FINANÇAMENT

Bibliografia UE, 31 d’octubre 2017
Guia sobre el finançament de la Unió Europea.
Edició de 2017.
Proposta de la Comissió Europea sobre una
sèrie de programes per fomentar l' ocupació, el
creixement i la inversió en tota la Unió
Europea. Aquests programes formen part del
marc financer plurianual 2014-2020.
https://publications.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/7d72330a-7020-11e7-
b2f2-01aa75ed71a1
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