
I n fo rm ac ió E u ro p e a D i g i t a l
3 / 2 0 2 0



Europe direct // E-NEWS 3-2020
2

ÍNDEX

3

19

27

32

NOTÍCIES DE LA UNIÓ EUROPEA

LEGISLACIÓ

CONVOCATÒRIES DE PROGRAMES EUROPEUS

PUBLICACIONS



Europe direct // E-NEWS 3-2020
3

Notícies UE

QUÈ FA LA UE PERCOMBATRE LA CRISI GENERADA PEL
CORONAVIRUS?

La Comissió Europea ha posat en marxa un programa
dotat amb 100.000 milions d’euros per ajudar als
treballadors afectats. Més de 900 espanyols han tornat
a casa gràcies a l’ajuda de la UE.

Cada una de les institucions de la UE te unes
competències determinades pels països de la UE en els
seus tractats. La CE esta utilitzant totes les mesures que
te al seu abast per ajudar a superar la crisi del nou
coronavirus, especialment per al màxim nombre de
vides possibles, però també per a pal·liar les seves
repercusions socials i econòmiques.

MÉS INFORMACIÓ

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20200408_that_the_European_Union_does_nothing_against_COVID19%3F_Know_all_the_measures_taken_es
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LA UNIÓ EUROPEAACTUAAMB DETERMINACIÓ I FERMESA
EN TEMPS DE #CORONAVIRUS. AQUESTA CRONOLOGIA
MOSTRA LARESPOSTADE LA UE EN MATÈRIA
D’ECONOMIA, INVESTIGACIÓ, SANITAT, OCUPACIÓ I
TRANSPORT Recolzament financer i material pels sistemes de salut nacionals.

Fons per una recerca amplia, transnacional i finançada per la UE.
Ajudes a les empreses a partir de l’u’ s flexible dels recursos de la
UE.
Establiment del Fons de Solidaritat i la introducció d’ajuda
d’emergència per les persones me’ s vulnerables per la crisi del
Covid19.

Repatriació de la ciutadania europea.
Garantint la circulació de material al mercat intern europeu.

MÉS INFORMACIÓ

Notícies UE

font: European Parliament- Audiovisual Services

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus
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COM POTAFECTAREL COVID-19 AL TURISME DE LA UE?

Notícies UE

Per avaluar la pèrdua potencial que ha sofert el sector
turístic a causa d’aquestes restriccions, podem
examinar les xifres turístiques dels dos anys anteriors

Consulta l’informe a Eurostat:

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Parliament- Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200513-2?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fhome%3F
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PAQUETDE MESURES I ORIENTACIONS DE LA COMISSIÓ
PERALS ESTATS MEMBRES PERTALQUE LES EMPRESES
TURÍSTIQUES COMENCIN AOBRIR, RESPECTANT
SEMPRE LES PRECAUCIONS SANITÀRIES

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services

La Comissió ha presentat un paquet d’orientacions i
recomanacions per ajudar els Etats membres a aixecar
gradualment les restriccions que han imposat a la
possibilitat de viatjar i permetre que les empreses
turístiques tornin a obrir, després de mesos de
romandre tancades, tot respectant, però, les
precaucions sanitàries adients.

MÉS INFORMACIÓ

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_854
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LA UE DU 30 ANYS MILLORANTLA SANITATDEL
NOSTRE PAÍS

Notícies UE

Des de fa més de 30 anys la UE inverteix en mils de
projectes per a millorar la sanitat a Espanya. I aquests
avanços han ajudat avui a combatre la pandèmia de
COVID-19.
Aquestes inversions s’han realitzat gràcies a la
política de cohesió. Entre el 2014 i el 2020, el nostre
país ha rebut 373 milions d’euros de al UE que han
anat destinat a la millora d’infraestructures i
equipamentmèdic.

MÉS INFORMACIÓ =>
font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/spain/news/20200519_EU-supports-health-in-Spain_es


Europe direct // E-NEWS 3-2020
8

QUÈ FA LA UNIÓ EUROPEA PERAJUDARELS
AGRICULTORS?

Notícies UE

Durant la crisi del coronoavirus el sector
agroalimentari europeu s’ha vist afectat per la
pendèmia. L’abastiment i l’accés als aliments de tots els
europeus ha estat una prioritat de la Comissió
Europea des de l’inici de la pandèmia. La Comissió
Europea ha pres un seguit de mesures per ajudar als
agricultors.

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/qu�-fa-la-uni�-europea-ajudar-els-agricultors_ca?fbclid=IwAR1n4-MFGW996yIjRMJp7cA1Dsm56P2O4tXU0cD4bneHswpvoBAT3MN6avg
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REFORÇARLARESILIÈNCIA D'EUROPA: DETENIR LA
PÈRDUADE BIODIVERSITAT I CREARUN SISTEMA
ALIMENTARI SA I SOSTENIBLE

Notícies UE

La Comissió Europea ha adoptat una nova i completa
Estratègia sobre la biodiversitat per a retornar la
naturalesa a les nostres vides i una Estratègia «de la
granja a la taula» en pro d'un sistema alimentari
equitatiu, sa i respectuós amb el medi ambient. Les dues
estratègies es reforcen mútuament, ja que uneixen la
naturalesa, els agricultors, les empreses i els consumidors
en pro d'un futur sostenible i competitiu.

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
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NOVES NORMES PERA PROMOURE LAREUTILITZACIÓ
DE L'AIGUA EN L'AGRICULTURA

Notícies UE

L'escassetat d'aigua és un problema creixent a Europa. El
European Parliament vol assegurar les fonts d'aigua
dolça de la UE promovent la reutilització de l'aigua en
l'agricultura.

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190206STO25114/new-rules-to-promote-water-reuse-in-farming
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PAQUETDE PRIMAVERADEL SEMESTRE EUROPEU 2019:
RECOMANACIONS PERAUNARESPOSTA COORDINADA
ENFRONTDE LA PANDÈMIADE COVID-19

Notícies UE

La Comissió ha proposat una sèrie de Recomanacions
específiques per país en les quals proporciona orientacions
de política econòmica a tots els Estats membres de la UE
en el context de la pandèmia de COVID-19, centrades en
els problemes més urgents causats per la pandèmia i en el
rellançament d'un creixement sostenible.
Les Recomanacions s'estructuren entorn de dos objectius:
a curt termini, mitigar els greus efectes econòmics de la
pandèmia de COVID-19 i, a curt o mitjà termini, aconseguir
un creixement sostenible i inclusiu que faciliti la transició
ecològica i la transformació digita.

MÉS INFORMACIÓ =>
font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_901?fbclid=IwAR1kWz5OUuCErpCvSke8aVjhhW8Zh3b0y_phKUyxhT3ht17l7a-ZLAJtQWY
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CONTAMINACIÓ DE PNEUMÀTICS: REDUCCIÓ DE LES
EMISSIONS DELS AUTOMÒBILS AMB LES NOVES
ETIQUETES DE PNEUMÀTICS DE LA UE

Notícies UE

Els pneumàtics més eficients en el consum de combustible
signifiquen menors emissions. Les noves etiquetes de
pneumàtics de la UE l'ajudaran a triar en funció de
l'eficiència del combustible, l'aferrament en banyat i el
nivell de renou

Més a European Parliament

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200423STO77731/tyre-pollution-lowering-car-emissions-with-new-eu-tyre-labels
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LA COMISSIÓ EUROPEA INTENSIFICA LA LLUITA CONTRA
EL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENTDEL
TERRORISME

Notícies UE

La Comissió ha presentat avui un enfocament global per a
reforçar la lluita de la UE contra el blanqueig de capitals i el
finançament del terrorisme.

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800
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DECLARACIÓ INSTITUCIONALDELGOVERN DE LES ILLES
BALEARS AMB MOTIU DELDIA D’EUROPA

Notícies UE

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha aprovat una
declaració institucional amb motiu del Dia d’Europa, que
se celebra demà dia 9 de maig. El Govern de les Illes Balears
apel•la a l’esperit europeu per fer front des de la unitat i la
solidaritat a la situació excepcional de la pandèmia de la
COVID-19, una crisi sanitària global que deriva en greus
conseqüències socials i econòmiques, i defensa la
necessitat de donar suport i resposta singular als territoris
que es poden veure més afectats per l’impacte econòmic,
com ara les Illes Balears.

VEURE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL:

http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongaprovada-una-declaracioacute-institucional-amb-motiu-del-dia-drsquoeuropa
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EL GOVERN COMMEMORÀ ELDIA D’EUROPAAMB UNA
INTERPRETACIÓ DE L’ORQUESTRA SIMFÒNICADE
L’HIMNE D’EUROPA I ALTRES ACTIVITATS A TRAVÉS
D’INTERNET

Notícies UE

L’acte central fou un concert en format vídeo de
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i la Coral
Universitat de les Illes Balears, una interpretació de l’últim
moviment de la novena simfonia de Beethoven, l’himne
d’Europa, que es pogué seguir a través del lloc web del CBE
i de les xarxes socials.

TORNARAVEURE EL CONCERT

http://www.balearseuropa.com/diadeuropa2020/2020/04/30/acte-institucional-dia-deuropa-2020-concert-orquestra-simfonica-de-les-illes-balears/
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EL CENTRE BALEARS EUROPAORGANITZÀ UN CONCURS
MUSICAL “TREU LA TEVAMILLORVERSIÓ” ALQUAL S’HI
PRESENTAREN 40 VERSIONS DE L’HIMNE D’EUROPA.

Notícies UE

El jurat d’aquest concurs, de cinc membres de reconeguda
trajectòria, està format pels tres directors del conservatoris
professional de Música i Dansa de Mallorca, de Menorca i
d’Eivissa i Formentera, el director de l’Orquestra Simfònica
de les Illes Balears i el president de Joventuts Musicals de
Sóller i cap d’estudis adjunt del Conservatori Professional
de Música i Dansa de Mallorca.

ES PODEN CONÈIXERELS GUANYADORS

http://www.balearseuropa.com/diadeuropa2020/2020/04/28/treu-la-teva-millor-versio/
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EL CENTRE BALEARS EUROPA ELABORÀUN VIDEO
CONTE “UNITS EN LADIVERSITAT"

Notícies UE

Així mateix, per a commemorar el Dia d’Europa, el CBE també elaborà un vídeo conte
infantil, ‘Units en la diversitat’ que es difongué el dia 9 de maig a través de les xarxes socials
de més de 30 biblioteques municipals de les illes.

VEURE EL VIDEO CONTE

http://www.balearseuropa.com/diadeuropa2020/2020/04/28/dia-deuropa-petit-videoconte-units-en-la-diversitat/
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LA LLOTJA DE MAR I CORT S' IL·LUMINEN DE BLAU ELDIA
D'EUROPA

Notícies UE

Finalment com ja es costum, la seu de la Presidència
del Govern de les Illes Balears, així com la de
l’Ajuntament de Palma, s’il·luminaran de color blau,
color de la bandera de la Unió Europea, per celebrar el
Dia d’Europa.
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AJUDES PEL PERSONAL SANITARI

OBJECTIUS

Convocatòries de Programes Europeus

proporcionar suport als estats

membres per dissenyar i

implementar les seves polítiques

relacionades amb la retenció de

mà d’obra sanitària, el canvi de

tasques i els «deserts mèdics»

regionals. L’acció finançarà

iniciatives sobre polítiques de

retenció dutes a terme per les

autoritats públiques

encarregades de la prestació

d’assistència sanitària i, sobretot,

per garantir la presència de força de treball suficientment nombrosa i qualificada.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 10 de juny de 2020

file:///tmp/mozilla_cbemaperello0/CONVOCATORIA%20https:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-01-2020-3%3BfreeTextSearchKeyword=%3BtypeCodes=1%3BstatusCodes=31094501,31094502,31094503%3BprogramCode=3HP%3BprogramDivisionCode=null%3BfocusAreaCode=null%3BcrossCuttingPriorityCode=null%3BcallCode=HP-PJ-2020-2%3BsortQuery=openingDate%3BorderBy=asc%3BonlyTenders=false%3BtopicListKey=callTopicSearchTableState
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LIFE

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
contribuir a la implementació,

actualització i desenvolupament

de la política i la legislació

ambiental i climàtica de la UE

mitjançant el cofinançament de

projectes amb valor afegit

europeu. El programa ajuda a la

implementació del Pacte Verd

Europeu.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 14 de juliol de 2020

https://ec.europa.eu/easme/en/news/make-your-green-idea-reality-apply-now-life-funding
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BEQUES INDIVIDUALS D’INVESTIGACIÓ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

2020

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
millorar el potencial creatiu i

innovador d’investigadors

experimentats, que desitgen

diversificar la seva competència

individual en termes d’adquisició

d’habilitats mitjançant formació

avançada, mobilitat

internacional i intersectorial.

Ofereixen oportunitats a

investigadors de qualsevol

nacionalitat per adquirir i

transferir nous coneixements i

treballar en la investigació i la

innovació a Europa (estats

membres de la UE i a països associats a Horizon 2020) i més enllà.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 9 de setembre de 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;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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AJUTS PERA XARXES DE PARTENARIATDE LA XARXADE CONEIXEMENT

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
donar suport a projectes que

tenen com a objectiu reforçar i

promoure la creació de

coneixement, la creació de

col·laboracions i la creació de

xarxes a la Xarxa de Coneixement

del Mecanisme d'Ajut Humanitari

i Protecció Civil. L’objectiu

d’aquest enfocament

col·laboratiu és crear vincles i

sinergies entre els projectes

seleccionats que reforcin el treball

en xarxa i contribueixin a

l’establiment de col·laboracions

formals i informals entre les parts

interessades.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 16 de juny de 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2020-kn-ag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=UCPM;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=UCPM-2020-KN-AG;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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PROGRAMAD’EXTENSIÓ DE LA BANDAAMPLADE NOVAGENERACIÓ

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
proporcionar cobertura de xarxes

de banda ampla de molt alta

velocitat, capaços de prestar

serveis a velocitats d'al menys 300

Mbps, escalables a 1 Gbps

(gigabits per segon), tant en sentit

descendent com ascendent, a

l'àmbit geogràfic definit pel

sol·licitant i que consistirà en la

totalitat o part de les zones

elegibles en un dels àmbits de

concurrència.

MÈS INFORMACIÓ =>

http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx
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SUPORTA LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN L'EXECUCIÓ DE LA

POLÍTICADE COHESIÓ

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
fomentar i donar suport al

compromís dels ciutadans en la

política de cohesió per a una

millor execució i aconseguir que

els ciutadans se sentin partícips

dels seus resultats. L'objectiu

específic és donar suport a

projectes que proporcionin als

ciutadans i a les organitzacions

de la societat civil mitjans

eficaços per participar activament en el disseny, l'execució o el seguiment de la

política de cohesió. Els projectes seleccionats han de promoure la participació activa

dels ciutadans a nivell d'un programa operatiu, d'un objectiu polític cobert pel

programa o d'un objectiu específic.

MÈS INFORMACIÓ =>

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

file:///tmp/mozilla_cbemaperello0/:%20https:/ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
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COOPERACIÓ ENTRE LES AUTORITATS NACIONALS RESPONSABLES DE

L'APLICACIÓ DE LES LLEIS DE PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Donar suport a una àmplia

gamma d’activitats com ara

preparar autoritats, altres òrgans

rellevants i altres parts

interessades per al Reglament

(UE) 2017/2394, formació del

personal, creació d’interfícies en

línia i eines de control, eines de

xarxa que inclouen tallers,

vigilància, etc. eines d’aplicació i

altres capacitats d’execució,

inclosa la compra d’equips per a

proves de productes.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 10 de juny de 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cons-cpc-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;)
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PROJECTES DE CAPITALITZACIÓ DEL PROGRAMA ENI CBC MED.

COOPERACIÓ TRANSFRONTERAA LA CONCAMEDITERRÀNEA

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Afavorir la transferència i

l'explotació de coneixements i

dels resultats desenvolupats en el

marc de diferents iniciatives

euromediterrànies. La

capitalització permet l’adopció de

resultats i pràctiques exitoses per

tal de garantir la seva promoció,

difusió i integració

(mainstreaming) en polítiques

públiques.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 28 de juliol de 2020

file:///tmp/mozilla_cbemaperello0/:%20http:/www.enicbcmed.eu/index.php/eni-cbc-med-programme-launches-new-call-proposals-eu11-million-finance-capitalisation-projects
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Dictamen núm 1/2020 [d'acord amb l'article 322, apartat 1 , lletra a) del
TFUE] relatiu a la proposta de Reglament pel qual s'estableixen
determinades disposicions transitòries per a la política agrícola
comuna en l'any 2021 [COM (2019) 581 final]
(2020/C 109/01 )

MÈS INFORMACIÓ =>

Informe elaborat per l'Oficina de Policia Europea, Europol.
Com es beneficien els delinqüents de la pandèmia COVID-19.
Els delinqüents estan adaptant ràpidament el seu model de negoci per
tal de treure el màxim partit de la pandèmia Covid-19

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.109.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:109:TOC
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic
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Reglament (UE) 2020/493 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de
març de 2020 relatiu al Sistema de Documents Autèntics i Falsos (FADO)

DO L 107de 6.4.2020, pàg. 1

MÈS INFORMACIÓ =>

Decisió de la Junta Directiva de l'Agència Europea de Defensa de 24 de
febrer de 2020 sobre l'adopció de les normes internes sobre les
limitacions de determinats drets dels interessats en relació amb el
tractament de dades personals en elmarc del funcionament de la AED

DOUE L 109 de 07.04.2020 pàg. 28

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.107.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:107:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.109.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2020:109:TOC
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Comunicació de la Comissió: Directrius per al subministrament òptim i
racional de medicaments a fi d'evitar l'escassetat durant el brot de
COVID-19

DOUE C 116i de 08.04.2020, pàg. 1

MÈS INFORMACIÓ =>

Reglament núm 127 de les Nacions Unides - Disposicions uniformes
relatives a l'homologació dels vehicles de motor pel que fa a la
seguretat dels vianants [2020/638]

DOUE L 154 de 15.05.2020, pàg. 1

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:116I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.154.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:154:TOC
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Decisió d'Execució (UE) 2020/674 de la Comissió de 15 de maig de 2020
sobre la proposta d'iniciativa ciutadana europea denominada
«Implantació d'una renda bàsica incondicional (RBI) a tota la UE»
[notificada amb el nombre C (2020) 3190] (el text en llengua anglesa és
l'únic autèntic)

DOUE L 158 de 20.05.2020, pàg. 3

MÈS INFORMACIÓ =>

Comunicació de la Comissió: Nota d'orientació relativa a l'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 Segona part -
Drets dels ciutadans

DOUEC 173 de 20.05.2020, pàg. 1

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.158.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.173.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:173:TOC
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Reglament (UE) 2020/685 de la Comissió de 20 de maig de 2020 que
modifica el Reglament (CE) núm 1881/2006 pel que fa a el contingut
màxim de perclorat en determinats aliments

DOUE L 160 de 25.05.2020, pàg. 3

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.160.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:160:TOC
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Lectures recomanades:

“The EU in 2019
General report on the activities ofthe European Union”
Què va aconseguir la UE el 2019? Quins avenços ha tingut en la
consecució de les seves prioritats? Les mesures que va prendre per
impulsar llocs de treball, creixement i inversions?

MÈS INFORMACIÓ =>

Publicacions

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/66c4ad7e-6281-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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“How is Covid-19 affecting schools in Europe?”
Durant diverses setmanes, les notícies globals estan saturades d’una
història, d’una realitat humana comuna. Tothom i tot estan afectats
per la pandèmia COVID-19, i tots hem hagut d’adaptar-nos a un canvi
de la manera de viure. Això inclou, per descomptat, la manera d’educar
als nostres fills.

MÈS INFORMACIÓ =>

Publicacions

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/how-covid-19-affecting-schools-europe_en
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“Hoja de ruta europea para el levantamiento de las medidas de
confinamiento contra el coronavirus”
La Comissió es marca com a prioritat immediata lluitar contra el virus i
mitigar les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia.

MÈS INFORMACIÓ =>

Publicacions

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ff918332-7fd1-11ea-b94a-01aa75ed71a1
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“Time for transformative resilience”

L’emergència actual de COVID-19 sembla advertir els governs de

tot el món que probablement es produiran noves crisis de

caràcter imprevisible, ja que la combinació de la degradació

ambiental, les societats amb desigualtats creixents i profundes

interconnexions econòmiques han fet que elmón sigui més

vulnerable.

MÈS INFORMACIÓ =>

Publicacions

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ff918332-7fd1-11ea-b94a-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fa410d03-8379-11ea-bf12-01aa75ed71a1
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