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Notícies UE

#EUANDME: CINC CURTMETRATGES SOBRE EUROPA

Quins beneficis té Europa per als joves? els anomenats
"Mil·lènnials" han nascut en una Europa de pau, prosperitat i
solidaritat. Aquests valors que van inspirar els pares fundadors
de la UE sovint es prenen com a garantits per una generació
que a vegades no percep els beneficis que els ofereix la
pertanyença a la Unió. En motiu del nou de maig, Dia
d'Europa, la Comissió ha estrenat cinc curtmetratges fets epr
directors europeus que expliquen històries europees. Cinc
curtmetratges, cinc temes europeus.
Els films que s'estrenen avui en el marc de la campanya
#EUandME són:
«Debut», dirigit per Dalibor Matanić Zagreb, Croàcia,
1 975).«The Loner», dirigit per Tomasz Konecki (Varsòvia,
Polònia, 1 962).
«The Living Hostel», dirigit per Matthias Hoene (Singapur, 1 976.
Criat a Berlín). «Party Animal», dirigit per Yorgos Zoís (Atenes,
Grècia, 1 982). «Oona and the bear», dirigit per Zaida Bergroth
(Kivijärvi, Finlàndia, 1 977).
Web de la campanya: https://europa.eu/euandme/
Font: CE Barcelona

font: European Commission Audiovisual Services
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Notícies UE

9 DE MAIG, ES CELEBRA EL DIA D'EUROPA
Celebració del dia d’Europa a les Illes Balears

Acte institucional de celebració del Dia d’Europa a les Illes Balears:
concert de Música de Cambra de la Fundació Orquestra Simfònica
Illes Balears
250 persones assistiren dimarts 8 de maig de 201 8 a les 1 9.30 hores,
Sala Aljub – Es Baluard al concert Musica de Cambra de la
Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears amb quintet de corda
en Do major Opus 1 63 de Franz Schubert.
El Govern de les Illes Balears commemorà Dia d’Europa amb un
acte presidit per la presidenta Francina Armengol i per la
vicepresidenta del Govern i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme. L’acte també comptà amb la presència de nombrosos
representants del cos consular i del representant de la Comissió
Europea per a Catalunya i les Illes Balears, Ferran Tarradellas.
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Notícies UE

EL CONSOLAT DE MAR I EL CASTELL DE BELLVER
IL·LUMINATS DE BLAU
En motiu de la celebració del
Dia d’Europa, el vespres de
dia 9 de maig les façanes del
Consolat de Mar, seu de la
presidència de les Illes
Balears i del Castell de
Bellver, s’il·luminaren de
color blau.
En el marc de l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural, el CBE
ha volgut reconèixer el
patrimoni cultural balear
amb
la il·luminació
d’aquests bens patrimonials
de les Illes.
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Notícies UE

LA COMISSIÓ PRESENTA UNA PROPOSTA DE
PRESSUPOST PER AL PERÍODE 2021 -2027
La UE funciona amb un pressupost a llarg termini de
set anys, també conegut com a Marc Financer
Plurianual, que tradueix les prioritats polítiques de la
Unió en termes financers. La primera setmana de maig
el president Juncker i el comissari de Pressupost
Günther Oettinger han presentat la proposta de
pressupost de la UE per al 2021 2027 amb algunes
novetats importants. Són els primers pressupostos
després del Brèxit i estan pensats per fer front als
principals reptes que es plantegen a la Unió d'ara
endavant.
font: European Commission - Audiovisual Services

Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/lacomissi%C3%B3-presenta-una-proposta-depressupost-al-per%C3%ADode-2021 -2027_ca
https://ec.europa.eu/commission/publications/factshe
ets-long-term-budget-proposals_en

7

8

Europe direct // E-NEWS 2-201 8

Notícies UE

XI CONCURS D'ARTICLES SOBRE LA UE

Les institucions europees a Barcelona llancen
aquest Sant Jordi l'onzena edició del Concurs
d'Articles sobre la UE, una iniciativa que vol
encoratjar els joves universitaris o recent llicenciats
a pensar i a escriure sobre la Unió Europea. Els joves
de fins a trenta anys que hi vulguin participar
podran fer-ho enviant un article periodístic fins el
proper 27 de maig. Aquest certamen s'organitza
amb la col·laboració de l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya (APEC) i del diari ARA.
font: European Commission - Audiovisual Services

Bases concurs:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/youth/euarticles/bases-xi-concurs-darticles-sobre-la-ue_ca
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Agenda

A PARTIR DE L'1 D'ABRIL ELS USUARIS EUROPEUS DE
NETFLIX O SPOTIFY PODRAN ACCEDIR-HI DES DE
QUALSEVOL PAÍS DE LA UE
A partir del proper 1 d'abril els ciutadans
europeus podran accedir als continguts online
que hagin comprat a casa des de qualsevol país
de la UE. Després de l'eliminació de les tarifes de
roaming, el juny del 201 7, aquest és un altre
gran pas cap a la construcció d'un autèntic
Mercat únic digital.

font: European Commission - Audiovisual Services

Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/sites/bar
celona/files/portability_factsheet_april201 8pdf
_cat_0.pdf
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Notícies UE

WIFI4EU: S'OBRE EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ PER REBRE
FINANÇAMENT DE LA UE PER INSTAL·LAR WIFI EN ELS
ESPAIS PÚBLICS
La iniciativa Wifi4EU ofereix bons per un valor de
1 5 000 euros als municipis que instal·lin wifi en els seus
espais públics, com ara biblioteques, museus, parcs o
places. Tal com va dir el president Juncker el 201 6 en el
seu discurs sobre l'estat de la Unió, l'objectiu és
interconnectar per wifi gratuït d'aquí al 2020 tots els
municipis d'Europa. Els municipis poden fer servir els
bons Wifi4EU per instal·lar wifi gratuït als espais
públics de les seves viles. Només n'han d'assumir els
costos de manteniment.

font: European Commission - Audiovisual Services

Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/wifi4eusobre-el-termini-dinscripci%C3%B3-rebrefinan%C3%A7ament-de-la-ue-instal%C2%B7lar-wifien-els-espais_ca
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LA COMISSIÓ VOL COMBATRE LA DESINFORMACIÓ A LES
XARXES SOCIALS - FAKE NEWS

font: European Commission - Audiovisual Services

Les xarxes socials s'han convertit en una eina per
difondre notícies d'una manera ràpida i a gran
escala, però també són una arma poderosa per a
les campanyes de desinformació o per a la difusió
de les anomenades "fake news". La desinformació
mina la confiança en les institucions i en els
mitjans tradicionals i debilita les democràcies tot
afavorint que els ciutadans prenguin decisions
basades en informació no veraç. Per això, la
Comissió proposa tot un seguit d'iniciatives que
ajudin a fer-hi front.
Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/lacomissi%C3%B3-vol-combatre-ladesinformaci%C3%B3-les-xarxes-socials_ca
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Notícies UE

DOTZE PREGUNTES SOBRE EL FUTUR D’EUROPA

font: European Commission - Audiovisual Services

El Dia d’Europa la Comissió Europea posà en
marxa una consulta pública on-line dirigida a tots
els europeus per demanar-los quina direcció
hauria de prendre l’Unió Europea en un futur.
Aquesta consulta única, parteix del debat més
ampli sobre el futur d’Europa llançat amb el Llibre
Blanc de la Comissió del dia 1 de març de 201 7, ha
estat preparat per un panel de 96 ciutadans de 27
Estats membres que es reuniren per decidir quines
preguntes formular als seus conciutadans
europeus.
Participa a la consulta:
https://ec.europa.eu/commission/consultationfuture-europe_en
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA PER A GRUPS D’EXPERTS EN ECONOMIA SOCIAL I
EMPRESES SOCIALS

O
BJECTIUS
El grup d'experts durà a terme les

La data límit per a la presentació de propostes es el: 1 8 de maig de 201 8

Més informació:
següents tasques:
http://ec.europa.eu/growth/content/call-expert-group-social-economy-and-socialExaminar el progrés de les
enterprises_en
mesures
previstes
en
la
comunicació sobre la iniciativa
d'inici i ampliació
Assessorar a la Comissió sobre
mesures polítiques per enfortir
l'ecosistema de les economies
socials i les empreses socials als
països de la UE i en l'àmbit
internacional
Sensibilitzar a nivell nacional
d'accions a nivell de la UE i
intercanviar pràctiques d'altres
països de la UE
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Convocatòries de Programes Europeus
QUARTA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE

O
BJECTIUS
L'objectiu del programa INTERREG

EUROPE és contribuir mitjançant
el suport a l'aprenentatge de
polítiques
entre
les
organitzacions
polítiques
rellevants per millorar el
rendiment dels instruments de la
política regional.
En el context del programa
Interreg Europe, els programes
operatius d'inversió per al
creixement i els llocs de treball i
els programes de cooperació per
a la cooperació territorial
europea
es
consideren
instruments de política, així com
altres
polítiques
de

desenvolupament regional desenvolupades a nivell local, regional o nacional a través
de l'intercanvi d'experiències i l'aprenentatge de polítiques entre actors de rellevància
regional.
La data límit per a la presentació de propostes es el: 22 de juny de 201 8
Més informació:
https://www.interregeurope.eu/apply/?utm_source=Interreg+Europe+newsletter&ut
m_campaign=0bed2cb852newsletter_march201 8&utm_medium=email&utm_term=0_af7b6b71 300bed2cb852-2521 38265
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Convocatòries de Programes Europeus
PROGRAMA D’AJUTS PER A ACTUACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN
PIMES I GRANS EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL

O
BJECTIUS
En aquesta segona convocatòria

de subvencions, publicada al
maig de 201 7, seran atorgades,
d’acord amb les línies d’actuació
marcades pel Pla estatal d’acció
d’eficiència energètica 201 4-2020,
per l’Institut per a la Diversificació
i l’Estalvi d’Energia (IDAE). Seran
cofinançades pel Fons Europeu de
Desenvolupament
Regional
(FEDER) dins del Programa
operatiu de creixement sostenible
201 4-2020, pel que s’aplicaran els
seus criteris de selecció i els seus
mecanismes de gestió i control.

La data límit per a la presentació de propostes es el: 1 any natural des del dia 1 de
juliol de 201 7

Més informació:
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-laindustria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudaspyme-fnee
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'EQUIPS D’INVESTIGACIÓ
CONJUNTA CONTRA EL TRÀFIC D’IMMIGRANTS

O
BJECTIUS
L’objectiu de la convocatòria és

finançar projectes de cooperació
en matèria d’aplicació de la llei
entre un o més Estats membres de
la UE i les respectives autoritats de
Marroc, Tunísia o Egipte. Aquesta
convocatòria
pertany
al
programa Fons per a la Seguretat
Interna (ISF).
La data límit per a la presentació
de propostes es el: 27 de juny de
201 8

Més informació:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topic
s/isfp-201 7-ag-smugg.html
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Convocatòries de Programes Europeus
S’OBRI LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA LIFE PEL MEDI AMBIENTE
2018
Finançament de “Projectes Tradicionals”, sub-programa de Medi Ambient (1 2 juny
201 8)
Finançament de “Projectes Tradicionals”, sub-programa Acció pel Clima (1 2 juny
Les
propostes
poden
ser 201 8)
presentades
per
entitats Finançament de “Projectes Integrats”, sub-programes de Medi Ambient i Acció pel
registrades a la UE ja siguin Clima (5 setembre 201 8)
administracions
públiques, Finançament de “Projectes d’Assistència Tècnica”, sub-programes de Medi Ambient i
organitzacions
comercials Acció pel Clima (8 juny 201 8)
privades
o
organitzacions Finançament de “Projectes Preparatoris”, sub-programa de Medi Ambient (20
privades no comercials (incloses setembre 201 8)
les ONGs).
Els requisits de cada convocatòria Més informació:
s’especifiquen als corresponents http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life201 8/index.htm
documents de cada convocatòria.

OBJECTIUS

Les convocatòries obertes i les
dates per presentar les propostes
son les següents:
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES ERASMUS+ D’ESPORT
CENTRATS EN LA INTEGRACIÓ DE REFUGIATS

O
BJECTIUS
L’objectiu de la convocatòria es

seleccionar uns 25 projectes que
involucrin a les organitzacions
esportives locals, concentrant els
recursos en activitats en les quals
participin tant homes com dones
i promoguin la participació dels
refugiats en activitats esportives
mixtes, sobretot de joves fins a 30
anys.
La data límit per a la presentació
de propostes es el: 7 de juny de
201 8

Més informació:
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s1 6-201 8-integration-social-inclusionrefugees_en
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA PER PRESENTAR HISTÒRIES SOBRE PATRIMONI
EUROPEU

O
BJECTIUS
Aquesta iniciativa és un projecte

han organitzat almenys un esdeveniment d'EHD en els últims tres anys
2. Premi de la UE per al patrimoni cultural/guanyadors del Premi Europa Nostra
3. Llocs amb l’etiqueta de Patrimoni Europeu

clau dins de l'Any Europeu del
Patrimoni Cultural (EYCH) 201 8,
organitzat sota
les
dues
consignes: "Any Europeu del La data límit per a la presentació de propostes es el: 20 de maig de 201 8
Patrimoni Cultural: L'Art de
Compartir" i "El nostre patrimoni:
on el passat es troba amb el futur
Més informació:
".
La
convocatòria
d'històries http://www.europeanheritagedays.com/European-Heritage-Stories/
europees està oberta a:
1 . Comunitats d'EHD (Jornades
Europees del Patrimoni) de 50
estats europeus signataris de la
Convenció Cultural Europea que
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER ABORDAR LA INCLUSIÓ SOCIAL I ELS
VALORS COMUNS EN ELS JOVES
els específics són exhaustius
Els projectes per a qualsevol dels lots han d’abordar un dels objectius següents:
1 . Difondre o millorar bones pràctiques en matèria d'educació inclusiva o entorns
La convocatòria de propostes juvenils o de foment de valors comuns, iniciats, en particular, a escala local. En el
està dirigida a promoure context de la present convocatòria, millorar vol dir reproduir una bona pràctica a una
projectes
de
cooperació escala major o transferir-la a un context diferent o aplicar-la a un nivell superior o
transnacional en els àmbits de sistèmic;
l'educació, la formació i la 2. Desenvolupar i aplicar pràctiques i mètodes innovadors per promoure l'educació
joventut.
incloent o entorns juvenils i fomentar valors comuns en contextos específics.
La convocatòria comprèn dos
lots, un per educació i formació La data límit per a la presentació de propostes es el: 22 de maig de 201 8
(lot 1 ) i un altre per joventut (lot
2). Cada sol·licitud ha d'abordar
un objectiu general i un dels
objectius
específics
que Més informació:
s'enumeren per separat per el lot 1 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-commoni per al lot 2. Tant els objectius values-contribution-in-field-education-training-and-youth_en
generals de la convocatòria com

OBJECTIUS
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Legislació i Documentació
EMPRESA

Legislació UE, maig 2018
Etiqueta ecològica dels serveis de neteja d'interiors
Decisió 2018/680 de la Comissió, de 2 de maig de 2018, per la qual s'estableixen
els criteris de l'etiqueta ecològica de la UE aplicables als serveis de neteja
d'interiors.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0680&from=ES

Legislació UE, maig 2018
Serveis de paqueteria transfronterers
Reglament 2018/644 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 d'abril de 2018,
sobre els serveis de paqueteria transfronterers.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0644&from=ES
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Legislació i Documentació

EDUCACIÓ

Legislació UE, maig 2018
Capacitats i qualificacions (Europass)
Decisió 2018/646 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 d'abril de 2018,
relativa a un marc comú per prestar millors serveis en matèria de capacitats i
qualificacions (Europass) i per la qual es deroga la Decisió n.° 2241 /2004/CE.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0646&from=ES

INSTITUCIONS EUROPEES

Legislació UE, abril 2018
Autoritat Laboral Europea
Decisió 2018/402 de la Comissió, de 13 de març de 2018, per la qual es crea el Grup
Assessor Europeu per a l'Autoritat Laboral Europea.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0402&from=ES
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Legislació i Documentació

INTERNET

Legislació UE, abril 2018

Mesures per combatre continguts il·lícits en línia
Recomanació 2018/334 de la Comissió, d'1 de març de 2018, sobre mesures per
combatre eficaçment els continguts il·lícits en línia.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0334&from=ES

Documentació UE, abril 2018

Responsabilitat de les plataformes en línia
Abordar continguts il·legals en línia. Cap a una major responsabilitat de les
plataformes en línia.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0555&from=ES
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