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Notícies UE

LA COMISSIÓ EUROPEA INCLOU LES ILLES BALEARS EN EL
CONJUNTD' ILLES EUROPEES PERCOMENÇARLA
TRANSICIÓ
ENERGÈTICA

La Comissió Europea llança la iniciativa per donar suport a
vint-i-sis illes d'arreu d'Europa en la transició energètica i
ajudar-les en el camí cap a l'autosuficiència, la prosperitat i la
sostenibilitat.
El Secretariat d'Energies netes per les illes de la Unió Europea,
que té per objectiu portar-hi a terme la transició energètica, ha
seleccionat un conjunt de vint-i-sis illes a les quals
proporcionarà un marc a llarg termini per ajudar-les a generar
la seva pròpia energia de forma sostenible. Entre el grup d'illes
seleccionades s'hi inclouen tres Illes Balears: Eivissa, Menorca i
Mallorca.

MÉS INFORMACIÓ
Consulta el mapa interactiu amb més informació sobre les illes
seleccionades
https://www.euislands.eu/clean-energy-islands
Notícia al web de la Comissió Europea
https://ec.europa.eu/info/news/26-european-islands-launch-
clean-energy-transition-2019-feb-18_en

font: European Commission - Audiovisual Services



Europe direct // E-NEWS 1 -201 9
4

1 .320 JOVES ESPANYOLS VIATJARAN PEREUROPAGRÀCIES
A LA INICIATIVA #DISCOVEREU

La Comissió Europea acaba d'anunciar els 14.500 joves que aquest any rebran un
val DiscoverEU que els permetrà fer un viatge de fins a 30 dies enter el 15 d'abril i
el 31 d'octubre d'aquest any. Es tracta de la segona ronda d'aquesta iniciativa
que vol donar als europeus que fan 18 anys l'oportunitat de viure l'experiència de
viatjar per Europa amb un interrail. Entre els seleccionats n'hi ha 1 .320 d'Espanya.
Que els joves coneguin el patrimoni i la diversitat cultural d'Europa, es posin en
contacte amb joves d'altres països i que explorin la seva identitat europea són
alguns dels objectius de #DiscoverEU, una iniciativa que es va llançar el juny del
2018 i que va permetre que 15.000 joves viatgessin per Europa durant l'estiu de
l'any passat.
Uns 80.000 joves van sol·licitar un val DiscoverEU en aquesta segona
convocatòria dels quals se n'han escollit 14.500. El 62% dels sol·licitants van ser
noies i Espanya va ser el quart país en número de sol·licitants (8.503) després
d'Alemanya, França i Itàlia. Finalment, un total de 1 .320 joves espanyols gaudirà
de l'oportunitat de viatjar per Europa aquest 2019.

MÉS INFORMACIÓ
Portal Europeu de la Joventut
https://europa.eu/youth/travelling_es
Fitxa informativa
https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf

Notícies UE
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CONNEXIÓ 5G: L’INICI DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL
A EUROPA

El 5G ja està aquí i ha arribat disposat a impulsar la
transformació digital d'Europa. Major velocitat en la
connectivitat, innovadors projectes digitals. . . Des de
la UE s’aposta fort per aquesta tecnologia. Però, què
és exactament el 5G i per a què serveix?

MÉS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/spain/news/20190225_5G-
connection-the-takeoff-of-the-digital-
transformation-Europe_es

Notícies UE
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LAQUALITATDELS NOSTRES PRODUCTES
AGROALIMENTARIS: SI ÉS DE LA UE, ÉS BO

Els productes de la UE són exemple de qualitat. Per això
som el major exportador mundial de productes
agroalimentaris, tots ells reconeguts per la seva
excel·lència i per l'especial cura que se li presta.
El sector agroalimentari és clau en el desenvolupament
d'Europa. La classe mitjana mundial no deixa de créixer
entorn de 150 milions. Això són 150 milions de
consumidors que demanden productes de qualitat. I
qui és el productor per excel·lència aquest tipus de
productes? La Unió Europea.

MÉS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/spain/news/20190222_%20The-
quality-of-our-agri-food-products-if-it-is-from-the-EU-
it-is-good_es

Notícies UE
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LA UE APOSTA FORTPERL'ECONOMIA CIRCULAR

Notícies UE

Tancar el cercle». És el que busca l'Estratègia d'Economia de la
Unió Europea, perquè l'economia circular manté el valor d'un
producte, els materials i els recursos, durant el major temps
possible.
I com succeeix? Evitant que es converteixi en residu, reutilitzant-
ho, o reciclant-ho. Quants menys productes rebutgem, menys
matèria primera extraurem i millor estarà el medi ambient. I això
comença des del propi disseny d'un producte. Ha d'haver-hi
ecodisseny, ha d'evitar-se el malbaratament de recursos i s’ha de
minimitzar la generació de residus en la fabricació.
És a dir, es tracta d'extreure el màxim valor i ús a les matèries
primeres, productes i residus, fomentant l'estalvi energètic i
reduint les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Així
l'economia de la UE serà més competitiva i sostenible.

MÉS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/spain/news/20190218_%20The-EU-is-
strongly-committed-to-circular-economy_es

font: European Commission - Audiovisual Services
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LA CIUTADANIA EUROPEA: 15 AVANTATGES QUE
MILLOREN LA TEVAVIDA . #WELOVEEU

26 de Maig 2019 eleccions al Parlament Europeu!
#aquestavegadavoto
Si ets ciutadà europeu, estàs de sort! Són moltes els
avantatges i beneficis que tens. Però és no és el més
important: l'essencial és que la ciutadania europea està
basada en valors de respecte als drets humans.

Fa 33 anys, Espanya entrava a la Unió Europea i els
espanyols començàvem a gaudir dels avantatges de la
ciutadania europea. No discriminació, obertura a la
participació, drets humans, democràcia, respecte, llibertat
individual… La ciutadania europea millora la teva vida.
Veure una selecció de 15 importants avantatges:
https://ec.europa.eu/spain/news/20190206_%20European
-citizenship-15-advantages-that-improve-your-life_es
https://www.estavezvoto.eu/font: European Commission - Audiovisual Services
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PREPARARL’EMPRESA PERUN POSSIBLE
BREXIT SENSE ACORD
Davant la possible manca d’un un acord per a la sortida ordenada del Regne Unit de la UE, que
establiria un període transitori fins al final de 2020 (amb la possibilitat d'una pròrroga prevista en
l'acord de retirada), el Regne Unit serà tractat com a país no pertanyent a la UE a efectes duaners a
partir del 30 de març de 2019. És urgent que les empreses de la UE comencin a preparar-se per a la
sortida del Regne Unit de la UE, en cas que encara no ho hagin fet. Per a ajudar les empreses a fer-
ho, la Comissió Europea ha preparat una «llista de control de cara al Brexit» i una pàgina web
específica amb una llista de consells pràctics i recomanacions.

1 . Web “Preparació de les empreses per al BREXIT”:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-es
2. Llista de control per als operadors de cara al BREXIT

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_es.pdf
3. Guia duanera per a les empreses

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/leaflet-brexit-customs-guide-for-
businesses_es.pdf
4. Video “Businesses are preparing for Brexit” (Versió en Anglès)

https://www.youtube.com/watch?v=mLwdwtjlcZg

Notícies UE
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CONVOCATORIA DEL PREMI REGIOSTARS: PREMIS EUROPEUS ALS

PROJECTES REGIONALS MÉS INNOVADORS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
La Comissió Europea busca els
projectes més innovadors en cinc
àmbits destacats: la promoció de
la transformació digital; la
connexió entre les
infraestructures verdes, blaves i
grises; la lluita contra les
desigualtats i la pobresa; la
construcció de ciutats resilients al
clima; i la modernització dels
serveis de salut.

La data límit per a la presentació de propostes es el: 9 de maig de 2019

MÈS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2019/02/19-
02-2019-the-regiostars-are-europe-s-awards-for-the-most-

innovative-regional-projects
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CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMAURBACTDE XARXES DE PLANIFICACIÓ

D’ACCIONS DE CIUTATS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Els projectes tenen una durada de
30 mesos dividits en dues fases:
una primera fase de 6 mesos en
què es dur a terme un estudi
inicial dels municipis participants
i es posen les bases i metodologia
de l’intercanvi de coneixement i
una segona fase de 24 mesos en
què es produeix l’intercanvi
d’expertesa entre ciutats i
cadascuna d’elles desenvolupa el
pla d’acció local adequat a la
temàtica del projecte.

MÉS INFORMACIÓ:
https://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-
open

La data límit per a la presentació de propostes es el: 17 d’abril de 2019
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CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PERPROJECTES FORMATIUS

D’ACTUALITZACIÓ PERA SINDICATS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Aquesta convocatòria busca
reforçar les capacitats dels
sindicats per enfrontar-se, a nivell
de la UE/transnacional, als
desafiaments relacionats amb els
canvis en l’ocupació, en el mercat
laboral i en el diàleg social en les
següents àrees: modernització del
mercat laboral, creació
d'ocupació i la concordança
laboral, qualitat de treball,
l’anticipació, preparació i gestió

de canvis i reestructuració, digitalització de l'economia i de la societat, inclosa la
intel·ligència artificial, ecologia, economia, flexiguritat, habilitats, mobilitat laboral
intraeuropea, migració, ocupació juvenil, entre altres.

MÈS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=55
0&furtherCalls=yes

La data límit per a la presentació de propostes es el: 6 de maig de 2019
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PUBLICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PROGRAMAMOVES D'AJUTS

PERAFAVORIR LAMOBILITATEFICIENT I SOSTENIBLE

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’IDAE destinarà 45 milions
d'euros a incentivar la compra de
vehicles alternatius, instal·lar
infraestructures de recàrrega de
vehicles elèctrics, sistemes de
préstecs de bicicletes elèctriques i
Implantar plans de transport als
centres de treball. El programa
d'ajuts, coordinat per l'IDAE, serà
gestionat per les comunitats
autònomes.
Addicionalment a aquest
programa, s'habilitarà amb

posterioritat una línia de 15 milions d'euros destinada a donar suport a projectes
singulars de mobilitat sostenible que treballi sobre ciutats patrimoni de la Humanitat,
municipis amb alt índex de contaminació o ubicats en illes, o projectes d'innovació en
electromobilitat.

MÉS INFORMACIÓ:
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/fondo-europeo-de-
desarrollo-regional-feder-0

La data límit per a la presentació de propostes es el: 31 de desembre de 2019 o fins a
l’esgotament dels fons
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CONVOCATÒRIA DE PROJECTES QUE INVESTIGUIN LA RELACIÓ DE

L’ALIMENTACIÓ AMB EL SOBREPÈS I LES MALALTIES METABÒLIQUES

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS

Aquesta convocatòria pretén per
donar suport a projectes de
recerca que adrecin la recerca
sobre els efectes del menjar, el seu
processament i les dietes en
relació amb el sobrepès i
malalties metabòliques
relacionades.

Les propostes haurien d’estar relacionades amb els següents temes:
1 . La identificació del menjar (components) o dietes que afecten l’apetit i/o la

sacietat, la regulació del pes corporal i mecanismes subjacents.
2. Els efectes del processament dels aliments i emmagatzematge i els mecanismes a

través dels quals poden afectar l’apetit i/o sacietat, pes corporal i/o factors de risc en
el desenvolupament de malalties metabòliques relacionades amb el sobrepès.

MÉS INFORMACIÓ:
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/open-
calls/metadis

La data límit per a la presentació de propostes es el: 6 de maig de 2019
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CONVOCATÒRIA EOVALUE PERAAPLICACIONS INNOVADORES EN ELS

ÀMBITS SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
EOValue posa en marxa una
convocatòria per al
desenvolupament d'aplicacions
innovadores que integrin
conjunts de dades obertes i/o
serveis en línia, i la creació de
nous indicadors en els àmbits
mediambiental i social. Amb
aquestes aplicacions es busca
donar suport a la iniciativa

EuroGEOSS (Global Earth Observation System of Systems) i, en particular, als
Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU, al Marc Sendai per a la
reducció del risc de desastres, i a l'Acord de París sobre el canvi climàtic. Es
consideraran també altres àmbits d'aplicació, ja que tracten grans temes ambientals
o socials a escala geogràfica.

MÉS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/eovalue/news/e
ovalue-call-innovative-apps-environmental-and-social-domains

La data límit per a la presentació de propostes es el: 31 de març de 2019
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PERA LES INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS

DIGITALS EUROPEUS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
És la primera convocatòria d’ajuts
previstos per la Unió Europea en
el marc del programa de treball
per a 2019 del Mecanisme
Connectar Europa (CEF, en
anglès) en l’àmbit de les
telecomunicacions.
Aquesta convocatòria té per
objectiu finançar els projectes
presentats per entitats de tots els
Estats membres de la UE, com
també d’Islàndia i Noruega, en els
àmbits següents:

• Traducció automatitzada:
proporcionant solucions per a la
creació de serveis digitals
multilingües: 4 milions d'euros.

• eIdentification & eSignature:

s'adreça a l'autenticació transfronterera d'eID (identificacions electròniques) i a
l'obtenció i l'ús de signatures electròniques - 5 milions d'euros.
• eDelivery: permet a les administracions públiques intercanviar dades i documents

electrònics amb altres administracions públiques, empreses i ciutadans de manera
segura, fiable i de confiança: 1 milió d'euros.

• eInvoicing: per donar suport a la implementació un estàndard europeu de

facturació electrònica: 6,2 milions d'euros;
• Europeana: 2 milions d'euros per augmentar la consciència i l'ús de la plataforma

europea de digitalització del patrimoni cultural;
• EU Student eCard: per donar suport a la mobilitat transfronterera dels estudiants

mitjançant el desenvolupament de solucions basades en la reutilització de l'eID eIDAS
i, si escau, d'altres mecanismes del CEF: 1 milió d'euros.

MÉS INFORMACIÓ:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals

La data límit per a la presentació de propostes es el: 14 de maig de 2019
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CONVOCATORIA ERASMUS + PERA PROJECTES DE COOPERACIÓ

PROSPECTIVA EN ELS ÀMBITS DE L'EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Aquests projectes procuren oferir
un coneixement en profunditat
sobre els grups destinataris, sobre
les situacions d'aprenentatge,
ensenyament o formació, i sobre
eines i metodologies eficaces que
contribueixen al
desenvolupament de les
polítiques, així com conclusions
pertinents per als responsables
polítics de l'àmbit de l'educació i
la formació a tots els nivells.

Els objectius específics d'aquesta convocatòria són: posar en marxa canvis a llarg
termini i solucions innovadores en condicions reals i aconseguir un impacte
sostenible i sistèmic en els sistemes d'educació i formació, fomentar la cooperació
transnacional i l'aprenentatge mutu i facilitar la recopilació i l'anàlisi de proves per
fonamentar polítiques i pràctiques innovadores.

MÉS INFORMACIÓ:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-
cooperationprojects-2019_en

La data límit per a la presentació de propostes es el: 19 de març de 2019
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TRANSPORTS
Legislació UE febrer 2019
Sistema d'avaluació i de tarifació en el cel únic europeu
Reglament d'Execució 2019/317 d'11 de febrer de 2019, pel qual s'estableix un
sistema d'avaluació del rendiment i de tarifació en el cel únic europeu i es deroguen
els Reglaments d'Execució (UE) n.° 390/2013 i (UE) n.° 391/2013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0317&from=EN

Legislació i Documentació
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MEDI AMBIENT
Legislació UE febrer 2019
Etiqueta ecològica de la UE per al paper d'impremta
Decisió 2019/70 de la Comissió, d'11 de gener de 2019, per la qual s'estableixen els
criteris de l'etiqueta ecològica de la UE per al paper gràfic i els criteris de l'etiqueta
ecològica de la UE per al paper tissú i els productes de paper tissú
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0070&from=EN

Fonts renovables
Legislació UE febrer 2019
Directiva 2018/2001 d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia
procedent de fonts renovables.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN

TECNOLOGIA
Comunicacions Electròniques
Legislació UE febrer 2019
Directiva 2018/1972 d'11 de desembre de 2018, per la qual s'estableix el Codi Europeu
de les Comunicacions Electròniques (versió refosa)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=ES

Legislació i Documentació
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Legislació i Documentació

BREXIT
Partits polítics europeus
Documentació UE febrer 2019
Informe sobre l'exercici dels poders delegats en la Comissió de conformitat amb el
Reglament 1141/2014 sobre l'estatut i el finançament dels partits polítics europeus i
les fundacions polítiques europees.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0094&from=ES

Reial decret llei 5/2019, d' 1 de març, pel qual s' adopten mesures de contingència
davant la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió
Europea sense que s' hagi aconseguit l' acord previst en l' article 50 del Tractat de la
Unió Europea. BOE.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2976
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Legislació i Documentació

PROPIETAT INTELECTUAL
Transposició directiva Propietat Intel·lectual
Llei 2/2019, d'1 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat
Intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i pel qual
s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del
Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2974

BIBILIOGAFIA
La crisis de Europa
La crisis de Europa .Manuel Castells. Editorial Alianza 2018
ISBN: 978-84-9181-136-7

EUROPA COM ATASCA
Europa como tarea. A los sesenta años del Tratado de Roma y a los setenta años del
Congreso de Europa en La Haya. Eugenio Nasarre, Francisco  Aldecoa  i Miguel
Ángel Benedito (coords.) Editors Marcial Pons, 2018
ISBN: 978-84-9123-469-2
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