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Notícies UE

DECLARACIÓ DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ EUROPEA
DESPRÉS DE L'ATEMPTAT A BARCELONA
Envio el meu més sincer condol a les famílies i éssers estimats
de les víctimes, així com al president Mariano Rajoy i a tota
Espanya. Els meus pensaments són amb la gent de
Barcelona.
Vull fer una menció especial a les persones heroiques que
han donat la primera resposta corrent cap el perill per
ajudar els altres, i a les forces de seguretat que estan
treballant per protegir la població. La Comissió roman a
disposició de les autoritats per a qualsevol suport o
assistència que necessitin. Aquest atac covard ha estat
dirigit deliberadament contra els que volen gaudir de la vida
i compartir el seu temps amb familiars i amics. No ens
deixarem intimidar per barbàries com aquestes".
Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea.
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Notícies UE

BREXIT
El 23 de juny de 201 6, els ciutadans del Regne Unit van votar a
abandonar la Unió Europea. El 29 de març de 201 7, el Regne
Unit va notificar oficialment al Consell Europeu la seva intenció
d'abandonar la UE desencadenant l'article 50 del Tractat de
Lisboa. De moment, el Regne Unit continua sent un membre de
ple dret de la Unió Europea i ha de complir amb els drets i
obligacions.
Aquesta setmana ha començat la 3a ronda de negociacions
UE - Regne Unit
Més informació:
https://europa.eu/newsroom/highlights/specialcoverage/brexit_en
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Notícies UE

QUINA ÉS LA TEVA VISIÓ SOBRE L'EUROPA DEL FUTUR?
Europa està en una cruïlla. És el moment de decidir com
perfilar l'Europa del futur. En el Llibre Blanc sobre el futur
d'Europa la Comissió Europea analitza de quina forma
evolucionarà Europa en el proper decenni, tenint en compte la
repercussió de les noves tecnologies en la societat i l'ocupació,
els dubtes que suscita la globalització, els problemes en
matèria de seguretat i l'ascens dels populismes. Aquesta
reflexió estaria incompleta sense les aportacions dels 500
milions de ciutadans que formen part de la Unió Europea. El
hashtag #SOTEU (per les seves sigles en anglès).
Més informació:
http://ec.europa.eu/spain/news/feedback-future-europe_es
Accés al qüestionari:
https://ec.europa.eu/commission/feedback-future-europe_es
font: European Commission - Audiovisual Services
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Notícies UE

PREGÚNTALE A EUROPA
Espai de Radio 5 i la Comissió Europea per a que els ciutadans
de la UE plantegin les seves preguntes, consultes, dubtes al
telèfon gratuït 900 454 454 o a l’adreça electrònica:
preguntaleaeuropa@rtve.es
Més informació:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/preguntale-a-europa/
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Notícies UE

25 ANYS DE L’ETIQUETA ECOLÒGICA DE LA UE
L’etiqueta ecològica de la UE va néixer al 1 992 i fou un
instrument pioner de l’economia circular. Des de aquell
moment i durant un quart de segle, els seus estrictes criteris
han afavorit la producció i el consum sostenibles. Els productes
certificats amb l’etiqueta ecològica de la UE tenen un menor
impacte mediambiental i contribueixen al desenvolupament
sostenible al llarg de tot el seu cicle de vida, perquè fan un us
eficient dels recursos, son duradors i es poden reparar.ten, cosa
que demostra el seu valor com a una eina essencial de
sostenibilitat per a la transició a una economia circular. El
programa no ha deixat de créixer des de el seu llançament al
1 992. Al 201 6 es van emetre 1 998 llicències,corresponents a
38.760 productes. El països amb més llicències de l’etiqueta
ecològica de la UE son França (26%), Italia (1 8%) i Alemanya
(1 2%)
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Notícies UE

OSLO SERÀ LA CAPITAL VERDA EUROPEA AL 2019
Oslo, “la ciutat per atots on les persones son lo primer”, serà la
Capital Verda Europea al 201 9. Els membres del jurat valoraren
especialment l’enfocament holístic de la ciutat front als
problemes que comprenen des de la biodiversitat fins als
transport públic, passant per la integració o la salut de
població com per exemple recuperar espais per als ciutadans
arravatant-lo als cotxes.
Més informació:
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winni
ng-cities/201 9-oslo/

font: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
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Agenda

QUÈ ÉS EL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT?

El Cos Europeu de Solidaritat és una nova iniciativa de la Unió
Europea que el seu objectiu és crear oportunitats perquè els
joves treballin com a voluntaris o col·laborin en projectes —als
seus propis països o a l'estranger— que beneficiïn a comunitats
i ciutadans de tota Europa.
Fes clic al següent enllaç per començar a inscriure't.
Pots fer el que et resulti més fàcil: registrar-te a través d'un
compte en una xarxa social o crear una compta amb EU Login
http://europa.eu/youth/SOLIdARity_es
http://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/
EUSolidarityCorps/#

9

10

Europe direct // E-NEWS 5-201 7

Notícies UE

SANTANYI SOL·LICITA FORMAR PART DE LA
DENOMINACIÓ D’ORIGEN PROTEGIDA PLA I LLEVANT
Santanyi ha sol·licitat a la Comissió Europea formar part de la
DOP Pla i Llevant i aquesta desprès d’un estudi ha donat el seu
vist i plau. Ara manca esperar 2 mesos a partir des de la
publicació d’aquesta decisió al DOUE a que no hi hagi
al·legacions.
Enllaç DOUE:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.201 7.284.01 .0005.01 .SPA&t
oc=OJ:C:201 7:284:FULL
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Notícies UE

ESTAT DE LA UNIÓ 2017
El president de la Comissió Europea pronuncia cada any, al
setembre, el discurs sobre l'estat de la Unió davant els diputats
al Parlament Europeu.
El president Juncker donarà el seu proper discurs sobre l'estat
de la Unió el dimecres 1 3 de setembre de 201 7.
Aquest any el discurs s'enquadra en el context del canvi de
panorama polític i econòmic i de la resposta de la UE per
garantir un futur segur, pròsper i integrador per a Europa.
https://ec.europa.eu/commission/state-union-201 7_es

font: European Commission - Audiovisual Services
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Notícies UE

EL CENTRE BALEARS EUROPA ASSISTIRÀ A EUROPEAN
WEEK OF REGIONS AND CITIES 2017 (OPEN DAYS)
La Setmana Europea de les Regions i les ciutats es durà a terme
del 9 al 1 2 d’Octubre a Brussel·les.
Segueix-ho a twitter #EURegionsWeek.
Web:
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-andcities/201 7/index.cfm

font: European Commission - Audiovisual Services
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Convocatòries de Programes Europeus
Convocatòria de COSME 2017 - Formació per a polítiques favorables a les PIME
en les centrals de compres públiques COS-TSMFRIEND-2017-2-01
GRO/SME/17B/06

O
BJECTIUS
L'objectiu d'aquesta

acció és
reforçar la capacitat del personal
que treballa per als grans
compradors públics (és a dir, CPB)
per garantir l'accés de les PIME als
grans mercats de contractació
pública, així com per reforçar la
capacitat de les PIME per accedir
a grans licitacions

A
CCIONS
Organització i gestió d'un programa de formació per al personal que treballa en CPB
(en els Estats membres de la UE i /o als països participants en COSME)

FLaINANÇAMENT
COMUNITARI
previsió de finançament comunitari disponible per a la convocatòria de propostes
és: 0,35 Milions EUR (Pressupost global)

Data límit de presentació: 03 octubre 201 7
Més informació sobre la convocatòria
Pàgina oficial de la convocatòria:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/c
alls/cos-tsmfriend-201 7-2-01 .html#c,topics=callIdentifier/t/COS-TSMFRIEND-201 7-201 /1 /1 /1 /default-group&callStatus/t/Forthcoming/1 /1 /0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1 /1 /0/default-group&callStatus/t/Closed/1 /1 /0/defaultgroup&+identifier/desc
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Convocatòries de Programes Europeus
Convocatòria de propostes 2017 - Subvencions de funcionament - Recolzament
estructural als grups de reflexió europeus i a les organitzacions de la societat civil
a escala europea EACEA/33/2017

O
BJECTIUS
Els objectius específics

ALesCCIONS
activitats del

sol·licitant hauran de contribuir de manera tangible al
del desenvolupament i l'execució dels objectius generals i específics dels programes.

programa són:
conscienciar sobre la memòria, la
història i els valors comuns, així
com al propòsit de la Unió, que
consisteix a promoure la pau, els
seus valors i el benestar dels seus La previsió de finançament comunitari disponible per a la convocatòria de propostes
pobles mitjançant el foment del és: 6,80 Milions EUR
debat,
la
reflexió
i
el
Data límit per a presentació de propostes: 1 8 octubre 201 7
desenvolupament de xarxes

FINANÇAMENT COMUNITARI

Més informació: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
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Convocatòries de Programes Europeus
Convocatòria de propostes 2017 - Ajuda per a mesures d'informació en l'àmbit
de la política de cohesió de la UE 2017CE16BAT063

O
BJECTIUS
ACCIONS
La finalitat principal és recolzar Les propostes hauran d'il·lustrar i avaluar el paper de la política de cohesió en la

l'elaboració i difusió d'informació realització de les prioritats polítiques de la Comissió Europea i en la forma d'abordar
i continguts relacionats amb la els futurs desafiaments per a la Unió Europea, els seus Estats membres, les seves
política de cohesió de la UE, regions i el nivell local
respectant al mateix temps la
plena independència editorial
dels actors implicats.
La previsió de finançament comunitari disponible per a la convocatòria de propostes
és: 4,00 Milions EUR (Pressupost global)

FINANÇAMENT COMUNITARI

Data límit per presentar projectes: 1 6 octubre 201 7
Més informació:
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/funding-opportunities/calls-forproposal/
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Legislació i Documentació
AGRICULTURA

EDUCACIÓ

Legislació UE, 30 d’agost 2017

UE, 28 d’agost 2017
Denominació d’origen “Pla i Llevant” Legislació
El
Centre
Nacional d'Innovació i Recerca
(Mallorca)
Educativa (CNIIE) informa de l'última
traducció al castellà d'una publicació de la
Decisió d'Execució de la Comissió, de 28 Xarxa
europea d'informació
sobre
d'agost de 2017, relativa a la publicació en el Educació, Eurydice, disponible gratuïtament en
Diari Oficial de la Unió Europea d'una sol·licitud format digital.
de modificació del plec de condicions d'una
denominació del sector vitivinícola, tal com https://sede.educacion.gob.es/publiventa/estr
s'esmenta en l'article 105 del Reglament (UE) ucturas-de-los-sistemas-educativos-europeosn.° 1308/2013 del Parlament Europeu i del 201617-diagramas/educacion-europa/22081
Consell [Pla i Llevant (DOP)].
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0829(
01)&from=ES
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