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Notícies UE

2018 UNA EUROPAMÉS UNIDA, MÉS FORTA I MÉS
DEMOCRÀTICA:DECLARACIÓ CONJUNTA SOBRE LES
PRIORITATS LEGISLATIVES DE LA UE PER 2018-2019

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha signat la nova
Declaració conjunta sobre les prioritats legislatives de la UE per 2018-2019,
juntament amb el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, i el
president en exercici del Consell i primerministre d'Estònia, Jüri Rates
La Declaració conjunta determina set àmbits prioritaris:
1 .la millor protecció de la seguretat dels nostres ciutadans;
2.la reforma i el desenvolupament de la nostra política migratòria, amb
esperit de responsabilitat i solidaritat;
3.el nou impuls a l'ocupació, el creixement i la inversió;
4.la atenció a la dimensió social de la Unió Europea;
5.el compliment del nostre compromís d'implementar un mercat únic
digital connectat;
6.la consecució del nostre objectiu d'aconseguir una Unió de l'Energia
ambiciosa i una política climàtica amb visió de futur; i
7.el major desenvolupament de la legitimitat democràtica al nivell de la UE.

Més informació: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5266_es.htm
font: European Commission -

Audiovisual Services
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PLAD' INVERSIONS EUROPEU: UN IMPULS PERAL
CREIXEMENTECONÒMIC

Els eurodiputats aproven ampliar el Fons Europeu per a
Inversions Estratègiques, que mobilitza la inversió i finança
projectes innovadors
Més informació:

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/2
0171208STO89941/plan-de-inversiones-europeo-un-impulso-
para-el-crecimiento-economico

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services
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DESOCUPACIÓ JUVENIL: LES MESURES DE LA UNIÓ
EUROPEA PERATALLARAQUESTDESAFIAMENT

La taxa d'atur dels joves va augmentar amb la crisi econòmica.
La Garantia Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil són els
principals instruments de la UEper combatre aquesta xacra.
Desempleo juvenil: las medidas de la Unión Europea para
atajar este desafío

Més informació:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/201
71201STO89305/desempleo-juvenil-las-medidas-de-la-union-
europea-para-atajar-este-desafio

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services
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2018: ANYEUROPEU DEL PATRIMONI CULTURAL

2018 serà un any ple d'iniciatives i esdeveniments per tot
Europa per promoure la participació i acostament dels
europeus al seu patrimoni cultural, fomentar l'intercanvi i
l'apreciació del ric patrimoni europeu i reforçar el sentiment de
pertinença a un espai europeu comú.

Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/news/171207_Cultural-Heritage-
Year_es

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services
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LA COMISSIÓ ESTABLEIX UN FULLDE RUTA PER
APROFUNDIR EN LA UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA

El president Juncker ha declarat: «Després d'anys de crisis, ha
arribat l'hora que prenguem les regnes del futur d'Europa. El
fort creixement econòmic actual ens anima a avançar per
vetllar per que la nostra Unió Econòmica i Monetària estigui
més unida, sigui més eficaç i democràtica i funcioni per a tots
els ciutadans europeus. El millor moment per fer obres és quan
fa bon temps».

Més informació:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_es.htm

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services
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RESIDEIXES A REGNE UNIT?
COM CREUS QUE T'AFECTARÀ EL BREXIT?

Notícies UE
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RESIDEIXES A REGNE UNIT?
COM CREUS QUE T'AFECTARÀ EL BREXIT?

CONEIXES EL CONEGUTCOM A FRAU DE L' IVA
TRANSFRONTERER?

Agenda

Cada any, els europeus perdem 50.000 milions d'euros, uns 100
euros per persona. S’han proposat mesures concretes per
evitar-ho:
• Més cooperació reforçada entre els països de la UE
• Més col·laboració amb la policia
• Major intercanvi d'informació clau sobre les importacions
procedents de tercers .

Més informació:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4946_es.htm
https://www.facebook.com/comisioneuropea/videos/vb.17966
6655404875/1665132520191607/?type=2&theater

font: European Commission - Audiovisual Services
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RESCEU: UN SISTEMA EUROPEU PERLLUITARCONTRA
LES CATÀSTROFES NATURALS

Incendis, inundacions, terratrèmols. . . Només durant el 2017
han mort més de 200 personis a Europa com a conseqüència
dels catàstrofes naturals que, malauradament, cada vegades
són més freqüents. Davant dels catàstrofes d'aquests últims
anys, la Comissió Europa s'ha vist sovint mancada de capacitat
de reacció i és per això que, apel•*lant a l'esperit de solidaritat
sobre el qual s'ha construït la UE, proposa un sistema per
reforçar la resposta comuna davant dels catàstrofes naturals.

Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/press_releases/171
124_ca

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services
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LA UE HAMILLORATALTAMENTLA SEVARENDIBILITAT
ENERGÈTICA EN LES ÚLTIMES DÈCADES

Eurostat, l'oficina d'estadística europea, acaba d'elaborar un
informe on recull els principals indicadors d'energia, transport i
medi ambient tant de la UE en general com dels diferents estats
membres.

Més informació:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8435375/KS
-DK-17-001 -FACTSHEETS.pdf

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services
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PROPERA CONVOCATÒRIA DE LA INICIATIVAWIFI4EU: WI-FI GRATUÍTA

ALS ESPAIS PUBLICS AL FEBRER2018

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
La iniciativa Wifi4EU té per

objectiu que ens locals ofereixin

connectivitat Wi-Fi gratuïta i

d’alta qualitat per als ciutadans i

visitants en espais públics com

ara parcs, places, edificis oficials,

biblioteques, centres de salut i

museus de tota Europa.

ACCIONS
Que l’ajuntament es registri al portal web de la iniciativa WiFi4EU. Aquest registre es

podrà fer a partir del 18 de gener 2018.

Data límit de presentació: abans 2020

Més informació sobre la convocatòria

Pàgina oficial de la convocatòria:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
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APROVATEL PLADE TREBALL 2018-2020 DELREPTE SOCIAL 1 DEL

PROGRAMAHORIZON 2020: SALUT, CANVIS DEMOGRÀFICS I BENESTAR

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Avançar cap a la integració

efectiva dels enfocaments de la

medicina personalitzada. Lluitar

contra les malalties infeccioses i la

creixent amenaça de resistència

antimicrobiana. Atendre les

necessitats dels grups més

vulnerables i l'augment global de

les malalties cròniques. Desxifrar

el paper del medi ambient, inclòs

el canvi climàtic i la qualitat de

l'aire, sobre la salut i

desenvolupar mesures

mitigadores. Explorar del

potencial digital per a la

innovació sanitària

FINANÇAMENT COMUNITARI
La previsió de finançament comunitari disponible per a la convocatòria és: 2.000

milions d’euros

Data: pel període 2018-2020

Més informació:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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CONVOCATÒRIA H2020 ERASMUS+: PRÀCTIQUES D’OPORTUNITAT

DIGITAL PERA JOVES

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
Aquesta iniciativa vol

proporcionar pràctiques

transnacionals a 6.000 estudiants

o recent graduats entre 2018 i

2020.

L'objectiu és donar a estudiants,

de totes les disciplines,

l'oportunitat d'adquirir

experiència digital.

ACCIONS
Els participants a les pràctiques reforçaran les habilitats específiques en TIC, en

àmbits com la ciberseguretat, big data, la tecnologia quàntica i l'aprenentatge

automàtic. També milloraran les seves habilitats digitals en l'empresa, en àrees com

el dissenyweb, el màrqueting digital i el desenvolupament de programari.

FINANÇAMENT COMUNITARI
La previsió de finançament comunitari disponible per a la convocatòria de propostes

és: 4,00 Milions EUR (Pressupost global)

Data : juny de 2018

Més informació:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-

boosting-digital-skills-job
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CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMAOPERATIU FEDERCREIXEMENT

INTEL·LIGENTPERDESTINACIONS TURÍSTIQUES INTEL·LIGENTS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu de la convocatoria es

potenciar l’ús de les TIC en el

desenvolupament de ciutats i

territoris turístics, per impulsar la

seva transformació en

destinacions turístiques

intel·ligents i millorar la

sostenibilitat energètica i

mediambiental de l'activitat

turística

ACCIONS
Fomentar la interoperabilitat amb diferents administracions i agents, promoure

l'accés transparent i universal a les dades públiques dels serveis (tant per a la seva

consulta com per a la seva reutilització) per part de ciutadans, visitants, professionals

i empreses, propiciant amb aquestes actuacions el creixement de la indústria i

l’emprenedoria. Presentar un potencial de reutilització o replicació en altres entitats.

Data límit per presentar projectes: 22 de febrer de 2018

Més informació:

http://www.red.es/redes/es/financiacion-europea

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13634.pdf
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CONVOCATÒRIA PROGRAMA ERASMUS+: SUPORTAUNAXARXA

EUROPEAD’ENTITATS RELLEVANTS EN MATÈRIA DE COMPETÈNCIES

CLAU EN ENSENYAMENT

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu de la convocatòria es

donar suport a una xarxa

d’entitats competents a escala

europea per promoure la

cooperació, el desenvolupament i

la posada en marxa de

competències bàsiques en

matèria d’ensenyament

ACCIONS
La Comissió Europea té la intenció de donar suport a la xarxa a través d'un acord

marc d'associació de quatre anys

Data límit per presentar projectes: 1 1 de maig de 2018

Més informació:

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-environmental-monitoring-wave-and-

tidal-devices
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ANUNCI DE CONVOCATÒRIA AALHORIZON 2020: SOLUCIONS

INTEL·LIGENTS PERENVELLIR BÉ

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu de la convocatoria es

desenvolupar solucions

tecnològiques que millorin la

qualitat de vida de la gent gran.

ACCIONS
La iniciativa pot finançar projectes transnacionals (almenys tres països implicats) que

involucrin a pimes, organismes de recerca i organitzacions d'usuaris finals (que

representin a la gent gran).

Més informació:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2018-call-proposals-active-and-

assisted-living-aal-programme-pre-announced
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CONVOCATÒRIA HORIZON 2020 MSCA: CREACIÓ DE XARXES DE

FORMACIÓ D’INNOVACIÓ (ITN)

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu de la convocatòria es la

de formar una nova generació

d’investigadors creatius,

emprenedors i innovadors,

capaços d’afrontar els reptes

actuals i futurs i convertir els

coneixements i idees en productes

i serveis per a beneficis econòmics

i socials.

ACCIONS
Aquesta xarxa elevarà l’excel·lència i l’estructura de la recerca, així com també la

formació doctoral a Europa.

ITN dóna suport a programes conjunts de doctorat o de formació en recerca,

implementats per associacions d’universitats, institucions de recerca, infraestructures

de recerca, negocis, pimes i altres actors socioeconòmics d’Europa i més enllà.

La data límit per a la presentació de candidatures es el 17 de gener de 2018.

Més informació:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to

pics/msca-itn-2018.html
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CONVOCATÒRIA DEL FONS PERA LA SEGURETAT INTERNA (ISF):

PROJECTES QUE COMBATIN ELS DELICTES MEDIAMBIENTALS

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS
L’objectiu de la convocatòria es

donar suport a aquells projectes

que lluitin i ajudin a augmentar la

sensibilització sobre els delictes

mediambientals.

ACCIONS
Impulsar les investigacions dirigides per intel·ligència.

identificar necessitats educatives per a policies i autoritats competents i organitzar

cursos de formació en matèria de delinqüència mediambiental.

FINANCIACIÓ
El pressupost de la convocatòria es de 2.500.000 €

La data límit per a la presentació de candidatures es el 28 de febrer de 2018.

Més informació:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topic

s/isfp-2017-ag-env.html
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FISCALITAT

Legislació UE
Resolució de litigis fiscals a la UE
Directiva 2017/1852 del Consell, de 1 0
d' octubre de 2017, relativa als mecanismes de
resolució de litigis fiscals en la Unió Europea
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1852&
from=ES

Legislació i Documentació
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JUSTÍCIA

Legislació UE
Fiscalia Europea
Reglament 2017/1939 del Consell, de 12
d' octubre de 2017, pel qual s' estableix una
cooperació reforçada per a la creació de la
Fiscalia Europea
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1939&
from=ES

Legislació i Documentació

Jurisprudència UE
Drets dels treballadors
La justícia europea defensa el dret dels
treballadors de poder ajornar i acumular les
vacances no gaudides

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=
es&jur=C,T,F&num=C-214/16&td=ALL
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