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Notícies UE

UN ANYMÉS, EL CENTRE BALEARS EUROPAVOS CONVIDA
A CELEBRARELDIA D’EUROPAA LES ILLES BALEARS

El Dia d’Europa recorda els esforços dels europeus

per mantenir la pau i es celebra precisament el 9 de

maig, perquè commemora la “Declaració Schuman”

que fou l’origen, el punt de partida, del que avui és la

Unió Europea.

Els valors fonamentals de la Unió Europea, recollits

al Tractat de Lisboa i legalment vinculants per als

Estats membres, són el respecte a la dignitat

humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat i els

drets humans, incloent els drets de les persones que

pertanyen a minories.

Enguany, el Dia d’Europa té un sentit molt especial,

ja que es compleixen trenta anys de l’adhesió

d’Espanya a la UE. Fou, sens dubte, un moment

històric que val la pena recordar.

El projecte de construcció europea es troba en

constant definició i construcció, i per això, des del

Centre Balears Europa volem contribuir a la tasca de

fer arribar Europa a la ciutadania, i obrir la reflexió

sobre l’Europa que volem.

Per aquest motiu, aquest any hem cedit el

protagonisme dels actes commemoratius per una

banda a la ciutadania, i més concretament als

infants, que són el futur de la UE. Per a ells, es duran a

terme una sèrie de contacontes a les biblioteques

públiques de les Illes Balears. Aquests contacontes

tenen l’objectiu de posar a l’abast dels més petits el

coneixement dels drets que comporta la ciutadania

europea, la diversitat cultural dels pobles que

formen part de la UE i la necessitat de respectar i

protegir aquestes diferències.

I per altra banda, a les persones refugiades: a totes

aquelles que arriben a les fronteres de la Unió

Europea fugint dels conflictes dels seus països i

confiant en la solidaritat del continent. Per tot això,

l’acte institucional del Dia d’Europa, que tendrà lloc

a Ca’n Campaner el proper dia 9 de maig, a les 12h,

té com a fil conductor el reconeixement a totes les

persones i entitats que treballen a les Illes Balears en

suport a les persones refugiades.

En aquest sentit, comptarem amb les intervencions

del Fons Mallorquí de Solidaritat –en el marc de la

seva campanya “Mallorca amb Quios”, de suport als

camps d’acolliment i a l’atenció sanitària dels

refugiats sirians a l’illa grega- i el Fons Menorquí de

Cooperació –que ha emprès accions en matèria de

sensibilització i participació ciutadana en aquesta

crisi-.

Les iniciatives dels Fons, juntament amb totes les

iniciatives ciutadanes posades en marxa i les accions

empreses pel Govern de les Illes Balears per a

l’acolliment de persones refugiades, han de ser

posades en valor i són, sens dubte, el millor exemple

del que és Europa a les Illes.

El dia 9 de maig és un dia de celebració però també

un moment per a la reflexió. La Unió Europea té com

a finalitat promoure la pau i el benestar dels seus

pobles, i aquest ha de ser el punt de partida per anar

construint, entre tots, la Unió Europea.

Feliç Dia d’Europa.

fontCentre Balears Europa
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EUROPE DIRECTMALLORCAORGANITZÀ EL PASSAT 30
DE MAIG AL PARLAMENTDE LES ILLES BALEARS UN
DEBAT SOBRE EL TTIP

El debat sobre «La posició de les institucions

europees i la societat civil respecte de l’Acord

Transatlàntic sobre Comerç i Inversió (TTIP)» tindrà

lloc el proper 30 de maig al Parlament de les Illes

Balears.

La senyora Xelo Huertas, presidenta del Parlament

de les Illes Balears i el senyor Gabriel Barceló,

vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i

Turisme del Govern de les Illes Balears obriren aquest

debat al que participaren :

Sra. Lola Sánchez, eurodiputada del Grup

Confederal de l’Esquerra Unitària d’Europa.

Sra. Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada del

Grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i

Demòcrates.

Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de

la Comissió Europea a Catalunya i les Illes Balears.

Sr. Pau de Vílchez, membre de la plataforma No al

TTIPMallorca.

Sr. Josep Lluís Aguiló, president de la Comissió de

Comerç, Alimentació i Agricultura de la

Confederació d’Associacions Empresarials de Balears

(CAEB).

Sra. Eva Frade, regidora de Participació Ciutadana i

Notícies UE

Coordinació Territorial.

Sra. Marta Neus López, directora gerent del Centre

Balears Europa.

La Unió Europea està negociant amb Estats Units

l’Acord Transatlàntic sobre Comerç i Inversió (TTIP).

L’objectiu del TTIP és abordar tot tipus de barreres

que dificulten el comerç i la inversió entre la Unió

Europea i els Estats Units: tant les aranzelàries com

les regulatòries. El Tractat és realment ambiciós i es

centra en 3 eixos: l’accés al mercat, la cooperació

reglamentaria i les normes.

Les negociacions començaren fa 3 anys, al juliol de

2013 i encara està en negociació. Durant aquest

temps, les posicions s’han anat polaritzant tant a

favor com en contra i per això des de

Vicepresidència i Conselleria d’Innovació Recerca, el

Centre Balears Europa i el Parlament de les Illes

Balears creiem que és necessari un debat per

conèixer i analitzar les diferents postures. Un debat

rigorós en el que totes las posicions tinguin cabuda i

respondrà a les demandes de informació de la

ciutadania.

Les institucions europees han senyalat que el TTIP

tindrà beneficis com el creixement del Producte

Interior Brut, increments salarials i la reducció de

l’atur. També insisteixen en que no rebaixar els nivells

de protecció mediambiental o social de la UE ni

suposarà una amenaça per a les servis públics. Per

altra banda, les entitats contràries al TTIP

qüestionen aspectes com l’increment del poder de

les multinacionals i les implicacions de Tractat sobre

el control dels aliments, el medi ambient, i altres

sectors. Es fa necessari conèixer totes els posicions.

Se ha senyalat la falta de transparència de la UE

durant les negociacions del Tractar. Per aconseguir

un contacte més directe amb els ciutadans la UE ha

creat una pàgina a Internet

http://www.ec.europa.eu/trade a la que es poden

comentar las diferents propostes.

Encara hi ha molt camíper recórrer i llargs mesos de

negociació i moltes són les qüestions que estan al

carrer: Estam davant un canvi de model econòmic?,

Quins efectes reals tindrà el Tractar sobre la UE i els

EEUU? S’està convertint el TTIP en una bèstia

mediàtica? Quins àmbits es veuran afectats per

l’acord? Aquestes i altres qüestions seran la base

d’aquest debat.

font: European Commission - Audiovisual Services
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LA COMISSIÓ EUROPEA I LES EMPRESES RESPONSABLES DE
LES XARXES SOCIALS ANUNCIEN UN CODI DE CONDUCTA
COMÚ CONTRA LA INCITACIÓ A L'ODI A INTERNET

La Comissió Europea, juntament amb Facebook,

Twitter, YouTube i Microsoft, han presentat un codi

de conducta que inclou compromisos per combatre

la incitació a l'odi a les xarxes socials a Europa.

Aquestes empreses donen suport a la Comissió i als

Estats membres de la UE en el repte de garantir que

les plataformes online impedeixin que els missatges

que inciten a l'odi es facin virals. Comparteixen, amb

altres empreses del sector, la responsabilitat

col·lectiva de promoure i facilitar la llibertat

d'expressió en el món digital. La Comissió i les

empreses responsables de les xarxes socials

reconeixen que la difusió de missatges que inciten a

l'odi a les xarxes no només afecta negativament els

grups o els individus a qui van dirigits aquests

missatges, sinó que també té un impacte negatiu en

Notícies UE

font: tvnewsroom.consilium.europa.eu

aquells que reclamen més llibertat, tolerància i no

discriminació en les nostres societats obertes i un

altre d’esgarrifós en el discurs democràtic a les xarxes

socials.

Per tal de prevenir la difusió dels missatges que

inciten a l'odi, és fonamental assegurar-se que les

lleis nacionals que transposen la Decisió marc del

Consell dirigida a combatre el racisme i la xenofòbia

hagin estat plenament aplicades pels Estats

membres tant en l'entorn digital, com en l'entorn no

digital o analògic. Si bé l'aplicació de les disposicions

que penalitzen la incitació a l'odi depèn d'un sistema

sòlid d'aplicació de les sancions penals contra els

autors d'aquesta incitació, aquesta feina s’ha de

completar amb accions que garanteixin que els

intermediaris en línia i els responsables de les xarxes

socials examinin amb promptitud les notificacions

vàlides sobre missatges d’incitació a l’odi a Internet i

hi donin resposta de seguida. Les notificacions, però,

han de ser precises i ben fonamentades.

Les empreses de les tecnologies de la informació

subratllen que aquest codi de conducta va dirigit a

orientar la seva activitat i a intercanviar bones

pràctiques amb d’altres empreses d'Internet,

plataformes i operadors de les xarxes socials.

Més informació

http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-

premsa/notes-de-premsa/160531a_ca.htm
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LA COMISSIÓ PROPOSAREGULAREL COMERÇ
ELECTRÒNIC PERAJUDARELS CONSUMIDORS I LES
EMPRESES A TREURE TOTEL PROFITDELMERCATÚNIC
DIGITAL

La Comissió Europea presenta un paquet de

mesures perquè els consumidors i les empreses

puguin comprar i vendre productes i serveis per

Internet més fàcilment i amb més confiança a tota la

UE.

D’acord amb les seves estratègies en matèria de

Notícies UE

mercat únic i mercat únic digital, la Comissió

Europea presenta avui un triple pla per impulsar el

comerç electrònic; aquest pla pretén resoldre el

problema que planteja el bloqueig geogràfic, fermés

assequible i eficaç el lliurament transfronterer de

paquets i fomentar la confiança dels clients gràcies a

una millor protecció del consumidor i a una correcta

aplicació de la normativa.

Més informació:

http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-

premsa/notes-de-premsa/160525a_ca.htm

font: European Commission - Audiovisual Services
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DEU NOVETATS EN LA VENDADE TABAC A LA UE

Aquests són els principals canvis que estableix la

revisió de la Directiva sobre productes de tabac a la

UEque avui ha entrat en vigor*

1 ) Advertències sanitàries gràfiques més grans i

obligatòries

Les advertències sanitàries amb fotografies, text i

informació que indueixi a deixar de fumar cobriran

el 65 % de la part anterior i posterior dels paquets de

cigarretes i dels de tabac de cargolar (**). Les

advertències estaran dissenyades per dissuadir la

gent de fumar o bé animar els fumadors a deixar de

fumar i mostraran els impactes socials i sanitaris del

tabaquisme. D’advertències, n’hi haurà de tres tipus,

que s’aniran6+ alternant cada any per garantir el

seu impacte al llarg del temps. El disseny de les

advertències és establert per la Decisió d’execució de

la Comissió Europea. Vegeu en aquest enllaçjpg la

maqueta dels nous paquets de cigarretes.

2) Prohibició de les cigarretes i del tabac de cargolar

amb aromes

Les cigarretes i el tabac de cargolar ja no podran

contenir aromes com ara mentol, vainilla o caramel,

que emmascaren el sabor i l’aroma del tabac (***).

En el cas dels productes amb més d’un 3 % de quota

de mercat, com ara el tabac mentolat, la prohibició

s’aplicarà només a partir del 2020.

S’ha establert un procediment per determinar si els

productes del tabac contenen algun aroma

característic i es crearà un grup consultiu

independent per ajudar la Comissió i els Estats

membres en aquesta matèria.

3) Substitució de l’etiquetatge relatiu a la nicotina i el

monòxid de carboni

L’etiquetatge sobre el contingut de quitrà, nicotina i

Notícies UE

monòxid de carboni que figura en els paquets

cigarretes i de tabac de cargolar seran substituït per

un missatge informatiu que digui que «el fum del

tabac conté més de 70 substàncies que s’ha

demostrat que provoquen càncer». La recerca

científica demostra que l’etiquetatge que informa de

la presència de quitrà, nicotina i monòxid de carboni

en els productes del tabac indueix a error els

consumidors perquè els fa creure que hi ha

productes que són menys perillosos per a la salut

que d’altres. El nou missatge informatiu reflectirà

més fidelment les repercussions del tabac per a la

salut.

4) Cap més paquet enganyós o de promoció

Els paquets de cigarretes han de tenir forma de

paral·lelepípede per garantir la visibilitat de les

advertències sanitàries. Els paquets prims o de

qualsevol altra forma irregular deixaran d’estar

autoritzats. També es prohibiran els paquets que

continguin menys de vint cigarretes. Per tant, els de

deu cigarretes, que són especialment atractius per

als grups d’edat amb menys poder adquisitiu, també

desapareixeran delmercat (̂ ).

No s’hi permetran la publicitat ni les dades

enganyoses. Tampoc s’autoritzarà cap referència a

un determinat estil de vida o a sabors o

aromatitzants ni cap oferta especial o suggeriment

segons el qual un determinat producte és menys

nociu que un altre o més biodegradable ni cap

esment a cap avantatge ambiental.

5) Obligació d’informar dels ingredients mitjançant

un formulari electrònic

Per obtenir més informació sobre els ingredients dels

productes del tabac i els seus efectes sobre la salut i

sobre la seva natura addictiva, els fabricants i els

importadors de productes del tabac hauran de

presentar informes sobre els ingredients de tots els

productes que introdueixen en el mercat europeu

mitjançant un formulari electrònic. Caldrà donar-hi

informació detallada sobre les substàncies que es

facin servir més freqüentment i sobre les quals es

tinguin indicis de la seva toxicitat o de la seva natura

addictiva.

6) Requisits de qualitat i de salut de les cigarretes

electròniques

La Directiva sobre els productes del tabac no

prohibeix les cigarretes electròniquespdf Choose

translations of the previous link . Ara bé, s’hi ha

establert per primera vegada un seguit de requisits

de qualitat i de salut que han de complir les

cigarretes electròniques que continguin nicotina.

En primer lloc, com que la nicotina és una

substància tòxica, la Directiva n’estableix les

concentracions màximes i el volum dels cartutxos,

depòsits i recipients de líquids que continguin

nicotina. Les cigarretes electròniques han de ser

segures per als infants i a prova de manipulacions i,

per protegir els consumidors, han de tenir un

mecanisme que permeti reomplir els recipients sense

vessar ni una gota de líquid. Les cigarretes

electròniques han de contenir ingredients de gran

puresa i permetre aspirar la mateixa quantitat de

nicotina a cada pipada d’una mateixa intensitat i

duració.

7) Normes sobre l’embalatge i l’etiquetatge de les

cigarretes electròniques

Les advertències sanitàries seran obligatòries en les

cigarretes electròniques i hauran d’avisar els

font: European Commission - Audiovisual Services
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cigarretes electròniques.

9) Possibilitat de prohibir la venda transfronterera

Els Estats membres de la UE podran prohibir la

venda transfronterera de productes del tabac per

evitar que els consumidors més joves tinguin accés

als productes que no són conformes amb la

Directiva. Si un Estat membre de la UE tria aquesta

opció, els punts de venda de tabac no podran

subministrar cap dels seus productes als

consumidors que es trobin en aquest Estat. Fins i tot,

si un Estat membre no prohibeix aquestes vendes, els

establiments minoristes hauran d’enregistrar-se a

l’administració competent tant a l’Estat membre on

siguin ubicats, com a l’Estat en el qual tinguin

intenció de vendre els seus productes.

10) Mesures de lluita contra el comerç il·lícit

Les noves mesures destinades a combatre el comerç

il·legal dels productes del tabac inclouen un sistema

consumidors que les cigarretes electròniques

contenen nicotina i que no haurien de ser utilitzades

pels no fumadors.

L’embalatge també haurà d’incloure una llista de

tots els ingredients que contingui el producte,

informació sobre el contingut de nicotina i un

prospecte amb les instruccions d’ús i informació

sobre els efectes nocius, els grups de risc, la toxicitat i

la natura addictiva del producte.

En els embalatges de cigarretes electròniques no s’hi

permetrà cap element promocional i tampoc es

permetrà la publicitat ni la promoció

transfrontereres de cigarretes electròniques.

8) Seguiment i notificació de l’evolució de les

cigarretes electròniques

Com que les cigarretes electròniques són un

producte relativament nou i tot just comença a

haver-hi evidència científica dels seus efectes, la

Directiva estableix uns requisits de seguiment i

notificació que hauran de complir els fabricants i els

importadors, els Estats membres i la Comissió:

— Els fabricants de cigarretes electròniques hauran

de comunicar als Estats membres tots els productes

que comercialitzin i informar cada any del volum de

vendes, preferències dels consumidors i tendències.

— Les autoritats dels Estats membres hauran de fer

un seguiment del mercat per detectar qualsevol

indici que demostri que les cigarretes electròniques

generen addicció a la nicotina o indueixen al

consum de tabac, especialment entre els joves i els

no fumadors.

— En l’informe que la Comissió haurà de presentar al

Parlament Europeu i al Consell dintre de cinc anys

caldrà incloure informació sobre l’evolució de les

font: European Commission - Audiovisual Services
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PAQUETDE PRIMAVERADEL SEMESTRE EUROPEU:
LA COMISSIÓ PRESENTA LES RECOMANACIONS PER
PAÏSOS

La Comissió Europea ha presentat les orientacions

econòmiques adreçades als Estats membres de la UE

per als propers 12 a 18 mesos, les anomenades

recomanacions específiques per països (CSR, en les

sigles en anglès). Aquestes orientacions se centren en

les reformes prioritàries necessàries per reforçar la

recuperació de les economies dels Estats membres

impulsant la inversió, la implementació de reformes

estructurals i la responsabilitat fiscal.

Evolució fiscal

El dèficit agregat a la zona euro baixarà a l'1 ,9%

aquest any (el 2010 va arribar a un nivell màxim del

6,1%).

Decisions en el marc del Pacte d'Estabilitat i

Notícies UE

Creixement

La Comissió també ha pres avui un seguit de

decisions en el marc del Pacte d'Estabilitat i

Creixement. EN primer lloc, i en línia amb les darreres

dades, la Comissió recomana al Consell tancar el

Procediment de Dèficit Excessiu (EDF, en anglès), per

a Xipre, Irlanda i Eslovènia, ja que aquests tres països

han disminuït el 2015 el seu nivell de dèficit per sota

del 3% que estableix el Tractat com a valor de

referència i aquesta correcció es preveu durable.

Pel que fa a Portugal i Espanya, la Comissió

recomana al Consell que es recomani una correcció

duradora per al dèficit excessiu el 2016 i 2017

respectivament, prenent les mesures estructurals

necessàries i destinant tots els guanys possibles a la

reducció del dèficit i el deute. En línia amb la seva

obligació de fer el seguiment de la implementació

del procediment de dèficit excessiu sota l'article 126

del Tractat, la Comissió tornarà a avaluar la situació

d'aquests dos Estats membres a començaments de

juliol.

Més informació:

http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-

premsa/notes-de-premsa/160518_ca.htm

font: European Commission - Audiovisual Services
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UN PROJECTE PERRECUPERARLA POSIDÒNIA COM
AAÏLLAMENTNATURALA FORMENTERA
PROTAGONITZA UN VÍDEO DE LA COMISSIÓ
EUROPEA

• La sèrie #HistòriesUE commemora el 30è aniversari

de l'adhesió amb vídeos que mostren l'impacte que

té Europa en la vida dels ciutadans

• "Reusing Possidonia" és un projecte LIFE per

recuperar l'ús d'aquesta planta marina com a

material d'aïllament en construccions

• Carles Oliver, arquitecte del projecte, protagonitza

el cinquè vídeo de la sèrie

Carles Oliver, arquitecte, és el protagonista del

cinquè vídeo de la sèrie #HistòriesUE que

commemora els 30 anys de l'adhesió d'Espanya a la

Unió Europea amb un seguit d'històries personals

protagonitzades per ciutadans de Catalunya i les

Illes Balears. Aquest formenterenc ha recuperat la

posidònia, una planta marina molt abundant al

Mediterrani, com a material aïllant gràcies al

finançament de LIFE, el programa europeu per a

projectes mediambientals.

Notícies UE

El vídeo, de poc més de 3 minuts, es pot veure al

canal de Youtube de la Representació de la Comissió

Europea a Barcelona.

'Reusing Possidonia", un dels més de 4.000 projectes

mediambientals cofinançats pel programa LIFE de la

UE

El programa LIFE de la Unió Europea ha servit per

cofinançar més de 4.000 projectes dedicats a

preservar el medi ambient, la natura i el clima des de

1992. 'Reussing Possidonia', és un projecte promogut

per l'institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) que

permetrà construir 14 habitatges de protecció oficial

fent servir la posidònia com aïllant natural, de

manera que s'estalvien energia i recursos tant en el

procés d'obra com en elmanteniment dels edificis.

Tot i que Formentera és una illa molt petita, es troba

al mig de la major colònia de posidònies del món,

una planta aquàtica amb molts usos tradicionals.

Un d'aquests usos havia estat el d'aïllant a les cases,

donat que és un material barat i de proximitat que

no genera contaminació. Aquesta tècnica es basa en

l'aprofitament dels recursos locals, ja que la

Posidònia creix de manera abundant a les Illes

Balears. L'objectiu de Carles Oliver i els impulsors del

projecte és que, en quinze anys, el 10% com a mínim

dels habitatges de Ses Illes utilitzin aquest aïllant

sostenible.

Més informació:

http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-

premsa/notes-de-premsa/160511c_ca.htm

font: European Commission - Audiovisual Services
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LA COMISSIÓ EUROPEAAPROVAUN PLADE 145
MILIONS D'EUROS PERALDESENVOLUPAMENT
RURALA LES ILLES

• L'executiu comunitari ja ha adoptat tots els

Programes de Desenvolupament Rural per a

Espanya, amb 13.100 milions d'inversió pública

d'aquía 2020

La Comissió Europea ha aprovat els cinc Programes

de Desenvolupament Rural (PDR) que encara

quedaven pendents de finalitzar per al període 2014-

2020 per a Espanya, entre els quals el de les Illes

Balears. El PDR de les Illes està dotat amb 145 milions

d'euros de fons públics (61 milions són del

pressupost de la UE i la resta és cofinançament

nacional) i té l'objectiu de donar resposta a

problemes de tipus econòmic, medi ambiental i

social a les zones rurals. Entre les mesures previstes al

programa hi ha, per exemple, ajuts per a la

modernització d'explotacions agràries que podran

beneficar uns 1 .000 agricultors i ramaders.

La resta de PDR aprovats són els d'Extremadura

(1 .188M); Galícia (1 .186,4M), Madrid (123,3M) i

Navarra (320M). La Comissió ja va aprovar el juliol

passat el Programa de Desenvolupament Rural per

Catalunya, dotat amb 810 milions d'euros (348,6 dels

quals del pressupost de la UE). Els darrers PDR

aprovats completen el paquet de 19 Programes de

Desenvolupament Rural presentats per Espanya(17

d'abast regional, 1 de nacional i un programa marc).

En total, sumen una aportació financera de 13.100

milions d'euros, dels quals 8.300 provenen del

pressupost de la UE per al desenvolupament rural i

Notícies UE

4.800 de fons públics a nivell nacional o autonòmic,

complementats per inversió addicional privada.

Amb ocasió de l'aprovació dels nous programes el

comissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural,

Phil Hogan, ha manifestat: "una de les grans

fortaleses del nostre concepte de desenvolupament

rural és que tot i tenir prioritats de base establertes a

nivell europeu, cada Estat membre o regió té

capacitat per dissenyar programes que s'adaptin de

la manera més adient possible a la seva situació i

necessitats. I això és precisament el que podem

observar en aquests 5 PDR que s'han adoptat avui.

Allò fonamental és que els habitants de les diferents

zones tinguin coneixement de les oportunitats de

finançament disponible perquè, tots junts, puguem

invertir en el manteniment i desenvolupament de les

zones rurals espanyoles".

88% del total de PDR's de la UEaprovats

A nivell europeu, amb les cinc aprovacions d'avui ja

hi ha 104 del total de 118 PDR nacionals i regionals

previstos per tota la UE (el que implica el 88% del

total, i un 87,4% del finançament). La resta és previst

que s'aprovi durant les properes setmanes.

El pressupost total que la UE destina als diferents

Plans de Desenvolupament Rural és de prop de 100

milions d'euros, als quals s'hi ha de sumar més de 60

milions de finançament públic nacional o regional i

també aportacions privades.

Pel que fa a les accions finançades, s'hi contemplen

subvencions per a la reestructuració i modernització

de més de 350.000 explotacions agrícoles a tota la

UE, amb el conseqüent benefici econòmic i

ambiental que suposa; ajuda inicial perquè 180.000

joves agricultors puguin posar en marxa les seves

empreses, prop de 4 milions de places de formació,

suport a 3.000 projectes innovadors en el marc de

AEI(associació de productivitat i sostenibilitat

agrícola); contractes de suport a la biodiversitat i el

paisatge per a més d'una sisena part de terres

agrícoles i més de 10 milions d'hectàrees de cultiu

dedicades a l'agricultura ecològica. Però els PDR van

més enllà de l'agricultura, ja que permetrà la creació

directa de més de 120.000 llocs de treball no

agrícoles derivats d'aquestes inversions i, per

exemple, 18 milions de persones de zones rurals es

beneficiaran de la millora d'accés a internet de

banda ampla, la qual cosa ajudarà a impulsar noves

PIMEs i millorar la qualitat de vida a les zones rurals.

Més informació:

http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-

premsa/notes-de-premsa/1511 18axml_ca.htm

font: European Commission - Audiovisual Services
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Convocatories de Programes Europeus

PROGRAMA EASI. Desplaçament de Treballadors
LA COMISSIÓ EUROPEA PUBLICA UNA CONVOCATÒRIA DE
PROPOSTES EN EL MARC CEL PROGRAMA DE LA UE PER A
L'OCUPACIÓ I LA INNOVACIÓ SOCIAL (EASI) AMB L'OBJECTIU
DE MILLORAR LA COOPERACIÓ ADMINISTRATIVA

TRANSNACIONAL I L' ACCÉS A LA INFORMACIÓ PEL QUE FA AL

DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS.
La convocatòria, amb una dotació pressupostària de 2,7M€, permet cofinançar intercanvis i programes de formació entre funcionaris de les

autoritats públiques competents i els actors socials implicats, així com plataformes per a la recollida i difusió de dades sobre condicions de

treball, a més de projectes de recerca conjunts sobre les diferents dimensions del desplaçament de treballadors.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 28 de juny de 2016

Mes informació: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&;langId=en&callId=484&furtherCalls=yes

PROGRAMA LIFE. CONVOCATORIES MEDI
AMBIENT I ACCIÓ PEL CLIMA
LA COMISSIÓ EUROPEA HA PUBLICAT LES CONVOCATÒRIES PER
PRESENTAR PROPOSTES AL PROGRAMA LIFE PEL 2016, AMB
L'OBJECTIU DE DONAR SUPORT A PROJECTES DE PROTECCIÓ DEL

MEDI AMBIENT I LLUITA CONTRA ELS EFECTES DEL CANVI

CLIMÀTIC.
La convocatòria de 2016 abasta els subprogrames de Medi Ambient i Acció pel Clima. El pressupost total és de 337.536.184€. D'aquesta

quantitat, 273.936.184 € han estat assignats al subprograma de Medi Ambient i 63.600.000 € corresponen al subprograma d'Acció pel

Clima. Almenys el 55% de l'assignació estarà dedicat als projectes de suport a la conservació de la natura i la biodiversitat.

Subprograma de Medi Ambient, subvencions per a projectes d'acció ‘tradicionals', projectes preparatoris, projectes integrats i projectes

d'assistència tècnica.

Subprograma d'Acció pel Clima, subvencions per a projectes d'acció ‘tradicionals', projectes integrats i projectes d'assistència tècnica.

Les dates límit per a la presentació dels projectes varien segons l'acció. Es poden consultar a la pàgina web de les convocatòries.

Com a novetats respecte anteriors convocatòries destaca un major èmfasi en la sostenibilitat i replicabilitat i més atenció als projectes de la

segona fase i a la relació amb d'altres projectes finançats per LIFE.

Mès informació:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
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CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PERAREDUIR LA
DESOCUPACIÓ JUVENIL I ESTABLIR
COOPERATIVES

L’OBJECTIU D' AQUESTA CONVOCATÒRIA ÉS ESTABLIR LES
MILLORS PRÀCTIQUES PER ABORDAR LA DESOCUPACIÓ JUVENIL

AJUDANT ALS JOVES A CREAR I TREBALLAR EN COOPERATIVES

MITJANÇANT LA CREACIÓ DE PROGRAMES, ESQUEMES I MÒDULS
DE FORMACIÓ DEDICATS PER A JOVES A ESTABLIR I GESTIONAR

LES EMPRESES COOPERATIVES
Les activitats a desenvolupar fan referència a:

- la identificació dels mètodes de formació existents/cursos en les escoles secundàries i a les universitats relacions amb l'emprenedoria

cooperativa.

- accions preparatòries destinades a implementar el programa en tres països diferents.

- Organització i impartició de cursos pilot de formació per a posar a prova els mòduls, pràctiques i eines preparades per a estudiants en

l'àrea d'emprenedoria cooperativa en tres països diferents.

La data límit per a la presentació de propostes és: el 30 de juny de 2016

Mes informació:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=fr

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PERAMILLORAR
L'ACCÉS DE LES PIMES A LA CONTRACTACIÓ
PÚBLICA
L'OBJECTIU GENERAL D' AQUESTA CONVOCATÒRIA ÉS
CONTRIBUIR A MILLORAR LA PARTICIPACIÓ DE LES PIMES EN LES

LICITACIONS PÚBLIQUES, EN PARTICULAR EN LES D' ALTRES
PAÏSOS, A TRAVÉS DELS ORGANISMES INTERMEDIS DE SUPORT A
LES PARTICIPACIONS DE LES PIMES EN LA CONTRACTACIÓ

PUBLICA.
Les organitzacions que presenten propostes s'han d'adaptar als serveis i a les necessitats dels clients dels altres països. Cada proposta ha de

tenir una dimensió transfronterera, que cobreixi almenys els països representats en el consorci.

Les activitats a desenvolupar son les següents: intercanvi d'informació sobre contractació publica entre els estats membres, formació i

serveis d'assessorament per a les pimes, organització d'esdeveniments, formació i tutoria en l'elaboració d'ofertes per a altres estats

membres, organització d'esdeveniments entre empreses i compradors, orientació i assessoria d'ofertes conjuntes, activitats de tutoria entre

grans empreses i pimes.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 28 de juliol de 2016

Mes informació: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/improving_smes_access_to_public_procurement.pdf

Convocatories de Programes Europeus
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Propostes de Socis per participar en Projectes Europeus

DESOCUPACIÓ JUVENIL I LA FUNDACIÓ DE
COOPERATIVES
L' ESCOLA DE NEGOCIS DE MONTPELLER (A LA REGIÓ DE

LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES REGION, A
FRANÇA) CERCA SOCIS INTERESSATS A PARTICIPAR EN UN
PROJECTE, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES
"REDUCCIÓ DE LA DESOCUPACIÓ JUVENIL I LA FUNDACIÓ DE

COOPERATIVES" .

L'escola cerca unir-se a un consorci per tal de trobar socis interessats a ser líders del projecte. L'escola de negocis de Montpeller té com a

tema principal de recerca l'emprenedoria i la innovació i té experiència en impartir programes educatius d'emprenedoria per a joves.

Mès informació:

Lucie VAAMONDE

l.vaamonde@montpellier-bs.com

CERCADE SOCIS O CONSORCI PERA UN
PROJECTE DEL PROGRAMA ERASMUS+
ERGASIA EKPEDEFTIKI SA, CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT

NIVELL I I , DE GRÈCIA, ESTÀ INTERESSAT A PARTICIPAR, COM A

SOCI O COORDINADOR D' UN CONSORCI, EN UN PROJECTE DEL
PROGRAMA ERASMUS + 2016, ESPECÍFICAMENT EN LA
CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ PER A LA

INNOVACIÓ I L' INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES O EN LA

CONVOCATÒRIA DE SUPORT PER A LA REFORMA DE LES
POLÍTIQUES.
Mès informació:

Eugenia Karamouzi (Head ofEuropean Policy & Development Department)

ekaramouzi@ergasiakek.gr

Tel.: +30 2610873572
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Propostes de Socis per participar en Projectes Europeus

CERCADE SOCIS PERA PARTICIPAREN UN
PROJECTE EN L'ÀMBITDE LA SALUT
EL CONSELL MUNICIPAL DE BLACKPOOL, NORD-OEST
D'ANGLATERRA, ESTÀ INTERESSAT A PARTICIPAR EN UN
PROJECTE EUROPEU DE SALUT PÚBLICA. EN PARTICULAR LES
SEVES PRIORITATS PRINCIPALS SÓN: ABÚS D' ALCOHOL,
SALUT MENTAL DELS MENORS, OBESITAT DELS NENS I MENJAR
SALUDABLE A LES ESCOLES. TAMBÉ ESTÀ INTERESSAT A
AUGMENTAR LES CAPACITATS I EL DESENVOLUPAMENT DEL

PERSONAL EN EL SECTOR PÚBLIC.
Mès informació:

Judith Mills, Public Health Specialist, Blackpool Council

Judith.Mills@blackpool.gov.uk

Robert Latham, Project Development & Funding Manager, Blackpool Council

Tel: +44 (0)1253 478917

email: robert.latham@blackpool.gov.uk
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Legislació UE, 4 maig 2016
Protecció de les persones i tractament de dades personals
Reglament 2016/679 de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecció de dades).
http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES

Legislació UE, 4 maig 2016
Tractament de dades personals i infraccions penals
Directiva 2016/680 de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats
competents per a finalitats de prevenció, recerca, detecció o enjudiciament
d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, i a la lliure circulació
d'aquestes dades i per la qual es deroga la Decisió Marco 2008/977/JAI del
Consell.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES

Legislació UE, 4 maig 2016
Registre de noms dels passatgers i lluita contra el terrorisme
Directiva 2016/681 de 27 d' abril de 2016, relativa a la utilització de dades del
registre de noms dels passatgers (PNR) per a la prevenció, detecció, recerca i
enjudiciament dels delictes de terrorisme i de la delinqüència greu.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=ES

PROTECCIÓ DE MENORS

Legislació UE, 21 maig 2016
Garanties processals dels menors en els processos penals
Directiva 2016/800 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016,
relativa a les garanties processals dels menors sospitosos o acusats en els
processos penals.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0001&from=ES

Legislació i Documentació
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LLIURE CIRCULACIÓ DE PERSONES

Legislació UE, 21 maig 2016
Requisits d' entrada i residència dels nacionals de països tercers amb finalitats de
recerca, estudis, pràctiques, voluntariat
Directiva 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, relativa
als requisits d'entrada i residència dels nacionals de països tercers amb finalitats de
recerca, estudis, pràctiques, voluntariat, programes d'intercanvi d'alumnes o projectes
educatius i col·locació au pair.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0002&from=ES

Documentació UE, 18 maig 2016
Lliure circulació dels ciutadans
Comunicació sobre la posició del Consell en primera lectura amb vista a l'adopció
d'un Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es facilita la lliure
circulació dels ciutadans simplificant els requisits de presentació de determinats
documents públics en la Unió Europea, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm.
1024/2012 Adoptada pel Consell el 10 de març de 2016.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0007(01)&from=ES

TRANSPORTFERROVIARI

Legislació UE, 29 maig 2016
Agència Ferroviària de la Unió Europea
Reglament 2016/796 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016,
relatiu a l'Agència Ferroviària de la Unió Europea i pel qual es deroga el Reglament
881/2004.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_138_R_0001&from=ES

Legislació UE, 26 maig 2016
Interoperabilitat del sistema ferroviari dins de la UE
Directiva 2016/797 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, sobre
la interoperabilitat del sistema ferroviari dins de la Unió Europea.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_138_R_0002&from=ES

Legislació UE, 26 maig 2016
Seguretat ferroviària
Directiva 2016/798 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016, sobre
la seguretat ferroviària.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_138_R_0003&from=ES

Documentació UE, 25 maig 2016
Transport de mercaderies per ferrocarril en la UE
Tribunal de Comptes Europeu. Informe Especial 8/2016. Transport de mercaderies per
ferrocarril en la UE: encara no avança per la bona via.
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=36398

Legislació i Documentació
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Legislació i Documentació

TRANSPORTMARÍTIM

Documentació UE, 25 maig 2016
Drets dels passatgers que viatgen permar i per vies navegables
Informe sobre l'aplicació del Reglament 1177/2010 sobre els drets dels
passatgers que viatgen per mar i per vies navegables i pel qual es modifica el
Reglament 2006/2004.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:274:FIN&rid=2

INTEGRACIÓ EUROPEA

Documentació UE, 25 maig 2016
Activitat de la Unió Europea en 2015
Informe general sobre l'activitat de la Unió Europea.
Vol saber quins van ser els assoliments de la Unió Europea (UE) en 2015? Els
seus avanços respecte al compliment de les seves prioritats? Quines mesures va
prendre per impulsar l'ocupació, el creixement i la inversió? El seu paper en
l'acord sobre el clima aconseguit a París? Com va gestionar la crisi dels refugiats?
De quina manera beneficia la Unió als ciutadans de la UE? Trobarà les respostes
a totes aquestes preguntes i més en La UE en 2015.
http://publications.europa.eu/es/web/general-report

POLÍTICA ECONÒMICA

Documentació UE, 25 maig 2016
Programa Nacional de Reformes de 2016 d'Espanya
Recomanació de relativa al Programa Nacional de Reformes de 2016 d'Espanya i
per la qual s'emet un dictamen del Consell sobre el Programa d'Estabilitat de
2016 d'Espanya.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:329:FIN&rid=30



Europe direct // E-NEWS 5-201 6
20

Legislació i Documentació

LLUITA CONTRA LA POBRESA

Documentació UE, 3 maig 2016
Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD)
El Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD):
Trencar el cercle viciós de la pobresa i la privació. OPOCE, 2016.
Aquest fullet descriu l'esforç de la UE per ajudar a alguns dels seus
ciutadans més vulnerables proporcionant assistència no financera. Un
annex proporciona informació detallada de cada país: pressupost, com
s'utilitzen els fons i el nom i la informació de contacte de l'autoritat de
gestió.
http://bookshop.europa.eu/es/el-fondo-de-ayuda-europea-para-las-
personas-m-s-desfavorecidas-fead--pbKE0115518/

POLÍTICADE PESCA

Documentació UE, 18 maig 2016
Etiquetatge ecològic per als productes de la pesca i de l' aqüicultura.
Informe sobre les opcions per a la implantació d'un sistema
d'etiquetatge ecològic per als productes de la pesca i de l'aqüicultura.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:263:FIN&rid=2

PRESSUPOSTUE

Legislació UE, 31 maig 2016
Pressupost general de la Unió Europea 2016
Aprovació definitiva 2016/836 del pressupost general de la Unió
Europea per a l'exercici 2016.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_143_R_0001&from=ES
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