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Notícies UE

EL FUTUR DE LES CIUTATS EUROPÈES
El passat 23 de gener el Residence Palace va acollir una
conferència organitzada per EUROCITIES, amb la finalitat de
tractar cap a on van les ciutats europees actuals. EUROCITIES
és una xarxa de ciutats que es va fundar l'any 1 986 pels batlles
de les ciutats de Barcelona, Birmingham, Frankfurt del Main,
Lió, Milà i Rotterdam. Actualment hi ha més de 1 40 ciutats
europees, que representen més de 1 30 milions de persones en
interessos sobre mobilitat, ciutats intel·ligents, sostenibilitat
urbana...
Font: CBE Brussel·les
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PREMIS D'ENERGIA SOSTENIBLE 2018
Cada any té lloc a Brussel·les un dels actes més importants sobre
sostenibilitat energètica. Es tracta de la Sustainable Energy Week,
que enguany serà del 4 al 8 de juny. Es tracta d'un esdeveniment
que congrega experts d'arreu del món que es dediquen a les
polítiques d'energia sostenible.
Dins aquesta jornada tendrem l'oportunitat d'assistir als Premis
d'Energia Sostenible. Aquests guardons volen premiar les
iniciatives en sostenibilitat energètica més importants de la UE.
Les candidatures es podran presentar fins al 23 de febrer.
Per a més informació:
https://www.eusew.eu/sites/default/files/eusewawards3.pdf#page=3
font: European Commission - Audiovisual Services

Per presentar-se als premis :
https://www.eusew.eu/eu-sustainable-energy-awards
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" EUROPA NO POT PERDRE EL TEMPS SI VOL LIDERAR EL
CAMÍ CAP A LA TECNOLOGIA 5G"

font: European Commission - Audiovisual Services

La comissària Gabriel al MWC
La Comissió Europea ha tornat a ser present en l'edició d'enguany del
Mobile World Congress. El vicepresident d'Agenda Digital, Andrus Ansip,
ha aprofitat la seva participació en la sessió "Supporting the transition
to 5G" per posar de manifest la necessitat que té Europa d'avançar en
la gestió de l'espectre com a únic camí per liderar la transició cap al 5G.
Ansip ha remarcat la importància de la coordinació entre els estats
membres: "les xarxes 5G no poden ser només nacionals, els països de la
UE han de treballar conjuntament per coordinar tres punts clau de la
gestió de l'espectre: el calendari, la duració de les llicències i la
cobertura". El vicepresident ha fet una crida als governs europeus i a les
empreses per treballar de manera coordinada i garantir que no es
repeteixen els errors que hi va haver amb el desplegament del 4G, que
van fer que Europa quedés enrere respecte d'altres regions del món.
Font: Comissió Europea Barcelona
Més informació:
Iniciativa europea pel partenariat público-privat pel 5G:
https://5g-ppp.eu/
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2018: ANY EUROPEU DEL PATRIMONI CULTURAL

font: European Commission - Audiovisual Services

El nostre patrimoni cultural està format per tota l'herència
rebuda ja sigui material, immaterial o digital. Els monuments,
els paisatges naturals, les tradicions orals, les pel•lícules o els
museus formen part del nostre llegat cultural. La Unió Europea
dedicarà l'any 201 8 per celebrar l'Any Europeu del Patrimoni
Cultural amb l'objectiu de donar a conèixer el potencial de tota
la riquesa cultural d'Europa.
Amb l'Any Europeu del Patrimoni, la UE pretén sensibilitzar
sobre la importància social i econòmica del patrimoni cultural i
arribar principalment a infants, joves i a aquelles persones que
normalment no estan en contacte amb la cultura.
Més informació:
Pàgina web de la campanya EYCH201 8
https://ec.europa.eu/spain/news/1 71 207_Cultural-HeritageYear_es
Font Comissió Europea Barcelona
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25 ANYS DE MERCAT ÚNIC A LA UE

L'any 1 993, ara fa 25 anys, es va completar el Mercat únic a la
UE, un dels principals assoliments de la història europea que
permetia el que es coneixen com les "quatre llibertats"
eliminant qualsevol frontera o obstacle al moviment de
mercaderies, persones, serveis i capital dins del territori de la
Unió Europea.
El Mercat únic és el que permet que qualsevol ciutadà de la UE
pugui treballar, viure, comprar o retirar-se en un altre estat
membre o que les mercaderies circulin lliurament pel territori
europeu sense haver de passar per controls duaners. A més a
més, si funciona correctament, el Mercat únic estimula la
competència, el comerç, millora la qualitat dels productes i
serveis i beneficia tots els ciutadans perquè ajuda a fer baixar
els preus. El Mercat únic, doncs, fa la vida més fàcil a les
persones i empreses europees i estimulen el creixement
econòmic de la UE.
Més informació
Pàgina sobre els drets dels ciutadans europeus
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
Pàgina sobre els drets de les empreses europees
https://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
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EL 'PLA JUNCKER' FINANÇA LA RENOVACIÓ DE LA
FLOTA D'AUTOBUSOS DE PALMA DE MALLORCA
AMB 30 MILIONS D'EUROS

font: European Commission - Audiovisual Services

Aquest any els busos urbans de Palma de Mallorca es
començaran a substituir per vehicles menys contaminants que
funcionaran amb gas natural comprimit. El Banc Europeu
d'Inversions (BEI), la institució de finançament a llarg termini de
la Unió Europea, ha formalitzat un acord sota el 'Pla Juncker'
amb l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma.
El BEI destinarà 30 milions d'euros per reemplaçar els busos
urbans de la capital mallorquina que actualment són de motor
dièsel i la majoria té més de 1 4 anys d'antiguitat. El projecte
contribuirà així a la reducció de gasos contaminants a la
ciutat. A més, aquest finançament permetrà construir una
nova estació de gas natural per abastir els nous vehicles,
modernitzar el sistema de compra-venda de bitllets i
incrementarà la seguretat i la capacitat de la flota d'autobusos
que tindran més seients.
Font: Comissió Europea Barcelona
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DECLARACIÓ CONJUNTA AMB MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA DE 2018
Brussel·les, 6 de març de 201 8
“La igualtat entre dones i homes és un dels principis
fonamentals de la Unió Europea que estan consagrats als
nostres Tractats. La nostra Unió és pionera en la lluita contra la
discriminació per raó de gènere i podem estar orgullosos dels
progressos que s'han fet: Europa és un dels llocs del món més
segurs per a les dones i on gaudeixen de més igualtat. “
Veure
tota
la
declaració:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/press_releases/1 80
306_ca
font: European Commission - Audiovisual Services

Més informació: Preguntes i respostes – Què està fent la UE pels
drets de les dones i la igualtat de gènere?
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-1 8-1 602_en.htm
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LES XARXES SOCIALS HAN DE FER UN ESFORÇ PER
RESPECTAR LA NORMATIVA EUROPEA EN MATÈRIA DE
CONSUM

font: European Commission - Audiovisual Services

Els operadors de xarxes socials han de fer més esforços per
respondre a la demanda feta el passat mes de març per la
Comissió Europea i les autoritats nacionals de consum perquè
respectin la normativa de consum de la UE.
D'aquests canvis ja se'n beneficien una gran part dels
consumidors europeus que fan servir les xarxes socials: els
consumidors europeus ja no es veuen obligats a renunciar als
seus drets com a consumidors, com ara el de poder d'anul·lar
qualsevol compra feta per Internet, i poden presentar les seves
reclamacions a Europa en lloc d'haver de fer-ho a Califòrnia;
per la seva banda, els operadors han d'assolir la seva part de
responsabilitat tal com ho fa qualsevol altre prestador de
serveis fora de línia.
Més informació:
http://ec.europa.eu/newsroom/just/itemdetail.cfm?item_id=61 4254
Font Comissió Europea Barcelona
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CONCURS EUROESCOLA
L'Oficina d'Informació del Parlament Europeu
a Espanya ha convocat la XXIV edició del
Concurs Euroscola, centrat en la celebració de
l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 201 8. En
aquest concurs, que es desenvolupa a través
del web d'Euroscola, hi poden participar tots
els centres escolars d'Ensenyament Secundari
Obligatori (ESO), Batxillerat o Cicles de
font: European Commission - Audiovisual Services
Formació Professional de Grau Mitjà situats a
Espanya.
Per participar cal formar un equip de màxim 1 0 alumnes, d'entre 1 5 i 1 8 anys, liderats per un docent i
gravar un vídeo de màxim 1 minut 30 segons que tracti alguna de les temàtiques de l'Any Europeu.
El premi és la participació al programa Euroscola del Parlament Europeu amb seu a Estrasburg, i una
ajuda econòmica per sufragar part del viatge. Es preveuen 1 5 premis, cadascun d'una comunitat
autònoma diferent.
Termini: 1 2 d'abril 201 8
Més informació: http://www.euro-scola.com/
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