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Notícies UE

ESTATDE LA UNIÓ 2018: L'HORADE LA SOBIRANIA
EUROPEA

SOTEU2018
El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker,
pronuncià dia 12 de setembre davant dels membres del
Parlament Europeu a Estrasburg el seu discurs sobre l'estat de
la Unió 2018 on ha presentat les seves prioritats per a l'any
vinent i ha exposat la seva visió sobre com la Unió Europea pot
continuar construït una "Europa més unida, més forta i més
democràtica", el tema del seu discurs de l'any anterior. En el
context d'un món cada vegada més incert, el president Juncker
ha insistit en la necessitat que té Europa de ser més sobirana
per poder jugar un rol en l'escena internacional.

En aquest pdfhi podeu trobar el discurs en castellà, juntament
amb la resta de documents que acompanyen el SOTEU:

https://ec.europa.eu/spain/barcelona/sites/barcelona/files/es.p
df
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ELS EUROPEUS HAN DECIDIT: CALACABARAMB EL CANVI
HORARI

La majoria dels europeus volen acabar amb això. Almenys és el
que es dedueix de la consulta pública que va fer la Comissió
entre juliol i agost d'aquest any, i que va ser la de major
participació en la història d'aquestes enquestes. Van votar
gens menys que 4.6 milions de persones dels 28 països de la UE!
Els resultats van ser aclaparadors: un 84 % dels votants van
triar acabar amb els canvis d'hora.
Els espanyols vam ser encara més contundents: un 93 % optem
per posar-li fi. Tan sols superats per finlandesos i polonesos
(tots dos amb un 95 %).

Més informació
https://ec.europa.eu/spain/news/180925_summertime-
change_es

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services



Europe direct // E-NEWS 5-201 8
5

L'ACORD COMERCIAL AMB CANADÀCOMPLEIX EL SEU
PRIMERANY

El primer aniversari del ZETA, l'acord de lliure comerç amb
Canadà que beneficia a les empreses espanyoles i
europees.
L'acord de lliure comerç amb Canadà, el ZETA, compleix el
seu primer any de vida, i les empreses espanyoles ja estan
veient grans beneficis. No solament per l'augment de
vendes de productes gastronòmics com el vi, l'oli d'oliva i el
formatge, sinó també de productes industrials com les
joguines.

Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/180920_ceta-year_es
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-
focus/ceta/index_es.htm

Notícies UE
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MÉS COTXES MENYS CONTAMINANTS A LES
CARRETERES DE LA UE EL 2030

El Parlament vol una reducció del 40% de les emissions
de CO2 dels vehicles nous per al 2030 i un augment de
la quota de mercat dels cotxes més nets

Més informació:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-
room/20180925IPR14306/mas-coches-menos-
contaminantes-en-las-carreteras-de-la-ue-en-2030

Notícies UE
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EL PE DÓNA SUPORTA LES NOVES REGLES PERA
MITJANS AUDIOVISUALS

Notícies UE

Més protecció dels menors davant contingut nociu
i limitació de l'emissió de publicitat.
El 30% de l'oferta de les plataformes de vídeo a la
carta haurà de ser europeu.

Més informació:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-
single-market_es
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EL BANC CENTRAL EUROPEU PRESENTA ELS NOUS
BITLLETS DE 100 I 200 EUROS

Agenda

Els nous bitllets de 100€ i 200€ entraran en
circulació el 28 de maig de 2019
Els bitllets incorporen elements de seguretat nous i
innovadors: un holograma amb satèl·lit i un
nombre verdmaragda millorat.
Els bitllets de 100€ i 200€completen la sèrie Europa.

Més informació:
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/ht
ml/ecb.pr180917.es.html
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ELECCIONS AL PARLAMENTEUROPEU 2019

El Parlament llança la campanya “Si votem tots,
guanyem tots”

#estavezvoto

Al maig 2019 són les properes eleccions europees I tots
tenim motius per votar
Registra't i convida a la teva gent a que també voti!

www.estavezvoto.eu

Notícies UE
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CONVOCATÒRIA PERA LAREALITZACIÓ D’ACCIONS DE NETWORKING

ENTRE ELS DIFERENTS LLOCS QUE DISPOSEN DE L’ETIQUETADE

PATRIMONI CULTURAL EUROPEU

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Aquesta convocatòria pretén
contribuir als objectius generals
de l'acció de l'etiqueta del
patrimoni europeu d’enfortir el
sentit de pertinença dels
ciutadans europeus a la Unió
Europea, en particular dels joves,
basada en valors i elements
compartits de la història i la
cultura europees el patrimoni, així
com l'apreciació de la diversitat
nacional i regional i l'enfortiment
del diàleg intercultural.

La data límit per a la presentació de propostes es el: 3 de gener de 2019

Mès informació:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s39-2018
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CONVOCATÒRIA DE SMARTCITIES AND COMMUNITIES PERA

PROJECTES PERASSOLIR LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA A LES CIUTATS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
La Unió Europea es va
comprometre a implementar
l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible,
incloent l’objectiu de fer de les
ciutats un lloc inclusiu, segur,
resistent i sostenible. Moltes
ciutats europees s’han fixat
objectius climàtics, l’èxit dels
quals es basa en el desplegament
a gran escala de sistemes
energètics altament integrats i
eficients.

Més informació:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/lc-sc3-scc-1 -2018-2019-2020.html
La data límit per a la presentació de propostes es el: 5 de febrer de 2019
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AJUTS PERA LA PARTICIPACIÓ AGRUPADAD’EMPRESES ADIFERENTS

FIRES INTERNACIONALS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’ICEX, España Exportación e
Inversiones, entitat pertanyent al
Ministerio de Economía y
Empresa ha publicat diferents
convocatòries per impulsar al
participació d’empreses
espanyoles a diferents fires
internacionals. Aquestes
subvencions poden estar
finançades pel FEDER. El criteri de
selecció de les empreses
interessades serà segons l’ordre
de presentació de sol·licitud.

Llistat de fires:
Fira EURO SHOES 2019 a Moscú (Rússia)- del 26 a l’1 de març de 2019
Pressupost: subvenció màxima: 50.000,00€
Període de inscripció: 02/11/2018 al 14/12/2018
Fira MAGIC FN PLATFORM 2019 a Las Vegas (Estats Units)- del 12 al 14 de febrer de
2019

Pressupost: subvenció màxima: 100.000,00€
Període de inscripció: 09/10/2018 al 14/12/2018
Fira MICAM I 2019 a Milà (Itàlia) – 10 al 13 de febrer de 2019
Pressupost: subvenció màxima: 100.000,00€
Període de inscripció: 09/10/2018 al 14/12/2018
Fira SHOES FROM SPAIN I 2019 a Tokio (Japó) – 30 al 31 de gener 2019
Pressupost: subvenció màxima: 80.000,00€
Període de inscripció: 02/11/2018 al 14/12/2018
Fira BEAUTY WORLD MIDDLE EAST 2019 a Dubai (Emirats Àrabs Units) – 15 al 17
d’abril de 2019
Pressupost: subvenció màxima: 100.000,00€
Període de inscripció: 02/10/2018 al 09/12/2018
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CONVOCATÒRIA DELMECANISME CONECTAREUROPA SOBRE

CIBERSEGURETATPERA PROJECTES SOBRE COTXES CONNECTATS I

MOBILITATAUTÒNOMA

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
La convocatòria CEF-2018-3,
sobre ciberseguretat, té com a
objectiu crear un ecosistema
europeu infraestructures de
serveis digitals en ciberseguretat
per a desplegar un mercat únic
digital europeu i donar
compliment a la Directiva per la
Seguretat a les Xarxes i Sistemes
d’Informació (NIS).
També es vol impulsar la
capacitat de la ciberseguretat en

la mobilitat cooperativa connectada i automatitzada. L’objectiu és protegir les
entitats del sector, públiques i privades, que treballin en una mobilitats connectada i
autònoma.

Més informació:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-
funding/2018-cyber-security
La data límit per a la presentació de propostes es el: 22 de novembre de 2018
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CONVOCATÒRIA DE BEQUES ERC STARTING GRANTS PER INICIAR

PROJECTES CIENTÍFICS QUE REQUEREIXIN AJUT FINANCER

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
El Consell Europeu de Recerca
finança milers d’ambiciosos
projectes científics. La missió de
l'ERC és encoratjar la recerca de la
més alta qualitat a Europa a
través de finançament competitiu
i donar suport a la investigació
transfronterera impulsada per
investigadors en tots els camps,
sobre la base de l'excel·lència
científica.

Més informació:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topi
cs/just-2018-ag-drugs.html
La data límit per a la presentació de propostes es el: 16 de gener de 2019
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AJUTS PERA LA INTEGRACIÓ DE NACIONALS DE PAÏSOS TERCERS EN

ESTATS MEMBRES DE LA UE I DE SUPORTA LAMIGRACIÓ LEGAL

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu d’aquesta convocatòria
és promoure accions relacionades
amb la integració de nacionals de
països tercers en les societats dels
Estats membres, i accions que
redueixin els incentius de la
migració irregular. S’estableixen
cinc prioritats i cada proposta de
projecte només es podrà
emmarcar en una de les següents:

1 . Xarxes d'integració locals i regionals
2. Projectes de migració legal amb països tercers
3. Suport a les víctimes del tràfic d'éssers humans
4. Atenció als menors immigrants, inclosos els menor
5. Implicació de les comunitats de la diàspora en les campanyes de sensibilització

contra el tràfic de persones i la migració irregular

Més informació:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/cal
ls/amif-2018-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2018-AG-
INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-
group&+identifier/desc
La data límit per a la presentació de propostes es el: 31 de gener de 2019
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CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA EUROPA CREATIVADE SUPORTALS

AGENTS DE VENDES

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu és fomentar i donar
suport a una més amplia
distribució transnacional de
pel·lícules europees recents,
facilitant el finançament als
agents de vendes en base als seus
resultats en el mercat, amb
l’objectiu de reinvertir en noves
pel·lícules europees.

Més informació:
http://www.europacreativamedia.cat/noticies/det-
publicada_la_convocatoria_europa_creativa_media_de_suport_als_agents_de_ven
des_eacea_01_2018_i231733
La data límit per a la presentació de propostes es el: 6 de novembre de 2018
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CONVOCATÒRIA PER INICIATIVES DE SUPORTA LES POLÍTIQUES DE

LLUITA CONTRA LES DROGUES

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Aquesta convocatòria, que
s’emmarca en el Programa
Justícia de la UE, vol donar suport
a projectes en el camp de la
política contra les drogues que es
refereixin a la cooperació judicial i
la prevenció del crim. Aquests
aspectes estan estretament lligats
a l’objectiu del programa, en tant
que no estigui cobert ja per altres
programes com el de Seguretat
Interna o el Tercer Programa de
Salut.

Més informació:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topi
cs/just-2018-ag-drugs.html
La data límit per a la presentació de propostes es el: 16 de gener de 2019
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