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Notícies UE

EL PACTE VERD EUROPEU

Com fer que Europa esdevingui d’aquí al 2050 el primer continent
climàticament neutre impulsant l’economia, millorant la salut i la qualitat de
vida de la gent i preservant la naturalesa sense deixar a ningú enrere
La Comissió Europea presentà dia 11 de desembre el pacte verd europeu, un
full de ruta per fer sostenible l’economia europea transformant els reptes
climàtics i ambientals en oportunitats en tots els àmbits polítics i fent una
transició verda justa i integradora per a tothom.

MÉS INFORMACIÓ =>

VUERE FULLDE RUTA =>

https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/press_releases/191211a_ca?fbclid=IwAR0-Llng18d8e-2jnZ5Hkee_D1vbRzzLZdAlAEnueXOX__h58KANM5MooT4
https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
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EL PARLAMENTAPROVA LA COMISSIÓ VON DERLEYEN

El passat 27 de novembre la presidenta electa
Ursula von der Leyen ha presentat el seu equip de
comissaris davant del ple, els eurodiputats han
confirmat en votació nominal el seu suport al
Col·legi de comissaris en el seu conjunt, amb 461
vots a favor, 157 en contra i 89 abstencions

MÉS INFORMACIÓ =>

DISCURS URSULA VON DERLEYEN =>

Notícies UE

font: European Parliament- Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/el-parlament-aprova-la-comissi%C3%B3-von-der-leyen_ca
https://ec.europa.eu/info/election-european-commission-2019-2024_en
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NOVACOMISSIÓ EUROPEA 2019-2024 : QUI ÉS QUI?

Notícies UE

La Comissió Ursula von der Leyen és oficial des del dia 1
de desembre de 2019.

COL·LEGI DE COMISSARIS =>

DESCARREGARPÒSTERCOMISSARIS =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_es
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/team_attachments/globe-college-protocol-2019-2024_es.pdf
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COS EUROPEU DE SOLIDARITAT: NOVES OPORTUNITATS
PERALS JOVES AL 2020

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services

La Comissió Europea publicà el passat 1 1 de novembre
la convocatòria de propostes de 2020 , que comptarà
amb un pressupost de 117 milions d'euros per a donar
suport a activitats solidàries, creant noves
oportunitats perquè els joves ajudin a uns altres en
molt variats sectors.

MÉS INFORMACIÓ =>

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
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VOLS ESTUDIARAL COL·LEGI D’EUROPA?

Notícies UE

Obert el període d'inscripció del Col·legi d'Europa per
al curs 2020-2021 .
En aquesta institució s'han graduat ambaixadors,
catedràtics i polítics que avui lideren estats i
institucions per tota la Unió Europea.

El Col·legi d'Europa és una institució d'estudis
europeus de postgrau. Aquesta escola europea, que
té prestigi internacional, és el centre d'estudis
europeus més antic del món i compta amb dos
campus. El primer va ser fundat en 1949 a la ciutat de
Bruixes (Bèlgica) i el segon, que es troba en Natolin
(Polònia), que es va crear l'any 1992.

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/spain/news/20191122_do-you-want-to-sudy-in-college-of-europe_es
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ETIQUETATGE D'ELECTRODOMÈSTICS: CLAU PERA
L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Notícies UE

Saps llegir l'etiquetatge dels electrodomèstics? Saps
quina és la millor opció per a millorar l'eficiència
energètica i així cuidar el planeta i que la factura de la
llum baixi?
Per a aconseguir facilitar aquesta tasca, la Unió Europea
ha promogut que els electrodomèstics portin un
etiquetatge d'eficiència energètica que aporti la
informació necessària per a poder reduir el consum
d'energia.
L'eficiència energètica és l'ús d'energia controlada amb
l'objectiu de reduir tot el possible la quantitat utilitzada.
Algunes de les maneres més conegudes per a aconseguir-
ho són les bombetes d'il·luminació LED o un bon
aïllament perquè no escapi la calor de la calefacció.

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/spain/news/20191111_%20appliance-labeling-key-to-energy-efficiency_es
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LA COMISSIÓ DONARÀAJUDES PERA
L'EMMAGATZEMATGE PRIVATD'OLI D'OLIVA

Notícies UE

Després de l'anunci fet el 14 d'octubre pel comissari
Phil Hogan als ministres d'Agricultura dels Estats
membres el, la Comissió Europea ha publicat el
Reglament pel qual s'inicien procediments de licitació
sobre l'import de l'ajuda a l'emmagatzematge privat
d'oli d'oliva.

El primer període de licitació per a
l'emmagatzematge d'oli d'oliva va començar el 21 de
novembre. Els productors dels països afectats podran
proposar una quantitat mínima de 50 tones per a un
període d'emmagatzematge de 180 dies.

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-approves-private-storage-aid-olive-oil-sector-2019-nov-11_en
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SIS ALUMNES DE PRIMÀRIA DE LES BALEARS GUANYEN EL
CONCURS DE DIBUIXQUÈ ÉS EUROPA PERMI?
ORGANITZATPERLAREPRESENTACIÓ DE LA COMISSIÓ
EUROPEA PERA CATALUNYA I BALEARS I PROMOGUTPEL
CENTRE BALEARS EUROPA

Notícies UE

En un acte de reconeixement als infants, el director
general de Relacions Exteriors els ha fet entrega del
calendari 2020 Europa amb ulls d’infant que recull els
dibuixos guanyadors

CONEIX EL GUANYADORS =>

font: European Commission - Audiovisual Services

http://www.caib.es//pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongsis-alumnes-de-primagraveria-de-les-balears-guanyen-el-concurs-de-dibuix-strongemstrongquegrave-eacutes-europa-per-mistrongemstrong-organitzat-per-la-comissioacute-europea-i-promogut-pel-centre-balears-europastrong#
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PERMILLORARLA COOPERACIÓ

INTERESTATAL PERCOMBATRE LES RUTES DE LADROGA

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu d’aquesta convocatòria

és fomentar propostes

interestatals de cooperació i

col·laboració per atacar el

problema de la droga. Es

finançaran activitats

encaminades a millorar la

cooperació, tant entre els estats

membres de la UE com entre

estats membres i tercers països

situats al llarg de les rutes de tràfic

de drogues cap i des de la UE. En

particular, es donarà suport a

projectes per millorar l’aplicació

de la llei a l’àrea del tràfic il·lícit de

drogues.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 15 de gener de 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2019-ag-drugs;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PERAREALITZARPROJECTES

TRANSNACIONALS EN ASIL, MIGRACIÓ I INTEGRACIÓ

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
La convocatòria per a l’any 2019

del programa AMIF(Asil, Migració

i Integració) està dividida en

diferents àmbits:

• Afavorir la integració de les

persones que necessiten protecció

mitjançant sistemes de patrocini

privats

• Orientació social dels

ciutadans de països tercers

nouvinguts a través de

la implicació de les comunitats

locals, incloent activitats de

mentoria i voluntariat:

• Integració social i econòmica

de dones migrants

• Sensibilització i campanyes d'informació sobre els riscos de la migració irregular a

països tercers seleccionats i a Europa

• Suport a les víctimes de tràfic d’éssers humans:

• Protecció dels nens en migració:

• Projectes transnacionals dels Estats membres per a la formació d'experts de l'àrea

asil i immigració

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 30 de gener de 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AMIF-2019-AG-CALL;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Reglament d’execució (UE) 2019/1751 de la Comissió, de 21 d'octubre de
2019
pel qual s'inscriu el nom «Havarti» (IGP) en el registre de denominacions
d'origen protegides i d'indicacions geogràfiques protegides

MÈS INFORMACIÓ =>

Decisió (UE) 2019/1798 del Parlament Europeu i del Consell de 14
d'octubre de 2019
per la qual es nomena la fiscal general Europea de la Fiscalia Europea

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1751&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.274.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:274:TOC
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Reglament núm. 17 de la Comissió Econòmica per a Europa (CEPE) de
les Nacions Unides - Prescripcions uniformes sobre l'homologació de
vehicles pel que fa als seients, als seus ancoratges i als recolza caps
2019/1723

MÈS INFORMACIÓ =>

Reglament núm. 80 de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides
per a Europa (CEPE) - Prescripcions uniformes relatives a l'homologació
de seients de vehicles de grans dimensions per al transport de viatgers i
d'aquests vehicles pel que fa a la resistència dels seients i dels seus
ancoratges 2019/1724

MÈS INFORMACIÓ =>

Decisió (UE) 2019/1740 del Consell Europeu de 18 d'octubre de 2019 per
la qual es nomena la presidenta de el Banc Central Europeu

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.266.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:266:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.266.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2019:266:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.267.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:267:TOC
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Automòbils més segurs a la UE
A partir de mitjans de 2022, tots els automòbils nous que es
comercialitzin a la UE han d'estar dotats de sistemes de seguretat
avançats

MÈS INFORMACIÓ =>

Acord sobre la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del
Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia
Atòmica

MÈS INFORMACIÓ =>

Declaració política en la qual s'exposa el marc de les relacions futures
entre la Unió Europea i el Regne Unit

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/08/safer-cars-in-the-eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0178.01.SPA&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
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Recomanació del Consell de 8 de novembre de 2019
relativa a l'accés a la protecció social per als treballadors per compte
d'altres i per compte pròpia 2019 /C 387/01

MÈS INFORMACIÓ =>

Decisió (UE) 2019/1989 del Consell Europeu de 28 de novembre de 2019
per la qual es nomena la Comissió Europea.
DOUE-L-2019-81842

Decisió d'Execució (UE) 2019/2005 de la Comissió de 29 de novembre de
2019 relativa a les emissions de gasos d'efecte hivernacle contemplades
en la Decisió nº 406/2009 / CE del Parlament Europeu i del Consell
corresponents a cada Estatmembre el 2017.
DOUE-L-2019-81856

Legislació

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.387.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:387:TOC
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Lectures recomanades:

“Your guide to IP in Europe”
La gestió de la propietat intel·lectual (IP) és un element clau permillorar
la competitivitat de qualsevol empresa. Malauradament, les pimes
sovint manquen de temps, recursos o coneixements per abordar
qüestions d’IP.

MÈS INFORMACIÓ =>

“La adaptación al cambio climático es clave para el futuro de la
agricultura en Europa”
Les onades de calor i els fenòmens meteorològics extrems de l'estiu
passat han trencat nous registres climàtics a Europa, subratllant la
importància de l'adaptació al canvi climàtic.

MÈS INFORMACIÓ =>

Publicacions

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ddf8fb93-ec0e-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=3988&WT.ria_ev=search
https://www.eea.europa.eu/es/articles/la-adaptacion-al-cambio-climatico
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“The European environment
State and outlook 2020 : knowledge for transition to a sustainable
Europe”
El 2020, Europa s’enfronta a reptes mediambientals d’una escala i una
urgència sense precedents. Tot i que les polítiques ambientals i
climàtiques de la UE han obtingut beneficis importants en les darreres
dècades, Europa s’enfronta a problemes persistents en àrees com la
pèrdua de biodiversitat, l’ús de recursos, els impactes del canvi climàtic i
els riscos ambientals per a la salut i el benestar.

MÈS INFORMACIÓ =>

Publicacions

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b312a176-1b69-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
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CENTRE BALEARS EUROPA / EUROPE DIRECT ILLES BALEARS

C/ PALAU REIAL, 17

07001 - PALMA

Tel . : 971 17 72 76

Fax: 971 78 43 35

informacio@cbe.es

http://www.cbe.es




