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Notícies UE

LA RESPOTA EUROPEAAL COVID-19
Des de l’inici de la crisi del COVID-19, la UE treballa en
diferents fronts per combatre el virus i les
conseqüències que se’n deriven.
S’han pres mesures en:
• Sanitat
• Economia
• Recerca
• Fronteres
• Repatriacions
• Drets dels passatgers
• Funcionament de la xarxa
• Desinformació

MÉS INFORMACIÓ

CONSULTA TOTA L’ACTUALITAT SOBRE EL

COVID-19 A LAWEB DE LA COMISSIÓ EUROPEA

ESPECIAL BREXIT

https://ec.europa.eu/spain/news/20200320actions_of_the_European_Commission_against_Coronavirus_continue_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
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EUROPA CAMINA CAP A LA IGUALTATAMB UNANOVA
ESTRATÈGIA

La dona continua sent víctima de la violència, la bretxa salarial i
la dificultat d'accés als alts càrrecs.

Coneix els detalls de la nova estratègia de la Comissió Europea
per a aconseguir la igualtat

MÉS INFORMACIÓ =>

Notícies UE

font: European Parliament- Audiovisual Services

ESPECIAL BREXIT

https://ec.europa.eu/spain/news/Europe_walks_towards_equality_with_a_new_strategy_es
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EL GOVERN, EL CBE I L’IBDONA S’ADHEREIXEN AL
MANIFEST#DÓNDEESTÁNELLAS DE L’OFICINADEL PE A
ESPANYA PERAUGMENTARLA VISIBILITATDE LES
DONES EN L’ESPAI
PÚBLIC JUNTAMENT
AMB LA CAMBRADE

Notícies UE

S’han adherit al manifest #DóndeEstánEllas, una
iniciativa promoguda per l’Oficina del Parlament
Europeu a Espanya amb l’objectiu de visibilitzar la
presència de dones expertes en l’espai públic,
especialment com a ponents en debats, esdeveniments
i conferències sobre assumptes europeus.
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors signa el
compromís d’augmentar la participació de les dones
en debats i conferències i destaca ‘el compromís
inqüestionable del Govern en defensa de la igualtat
entre dones i homes’

MÉS INFORMACIÓ =>

ESPECIAL BREXIT

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-govern-el-centre-balears-europa-i-lrsquoibdona-srsquoadhereixen-al-manifest-doacutendeestaacutenellas-de-lrsquooficina-del-parlament-europeu-a-espanya-per-augmentar-la-visibilitat-de-les-dones-en-lrsquoespai-puacuteblic-juntament-amb-la-cambra-de-comerccedil-de-mallorca
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LA LLEI DEL CLIMA, UNA PASSA CAP AUN PLANETAMÉS
NET

Notícies UE

font: European Commission - Audiovisual Services

El passat 4 de març es va presentar la Llei del Clima, un
pas més per a fer possible els objectius del Pacte Verd
Europeu. Que Europa continuï treballant en favor del
medi ambient és una de les prioritats de la presidenta
de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.

Consulta les mesures de la Unió Europea per a
assegurar la lluita contra el canvi climàtic

MÉS INFORMACIÓ

https://ec.europa.eu/spain/news/Climate_Law_a_step_towards_a_cleaner_planet_es
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ECOALF, MODA SOSTENIBLE DE LAMÀDE LA UNIÓ
EUROPEA - #EUINVEST

Notícies UE

Recollir les deixalles del planeta per a donar-los una
nova vida. Amb aquest objectiu neix l'any 2009 Ecoalf
(link is external), una empresa madrilenya pionera en
moda sostenible que recull residus del fons de la mar,
els tracta i els converteix en fil per a fabricar peces de
vestir i accessoris.

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/spain/news/20200309_ecoalf_sustainable_fashion_by_the_european_union_es
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EL 86% DELS ESPANYOLS SE SENTEN CIUTADANS
EUROPEUS

Notícies UE

L'Eurobaròmetre de tardor del 2019 mostra un
increment del sentiment europeista a Espanya, que es
manté com a segon país, després de Luxemburg, en
aquest aspecte.
L'Eurobaròmetre és l'instrument de mesura de la
Comissió Europea per a presentar els resultats
obtinguts d'una sèrie d'enquestes realitzades entre els
ciutadans europeus. Aquest informe es realitza dues
vegades a l'any i mostra l'opinió pública europea en
relació als temes que més preocupació o rellevància
estan tenint a cada moment.

MÉS INFORMACIÓ =>

font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/spain/news/20200228_eurobarometer-86-percent-of-Spaniards-feel-European-citizens_es
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FUTURAASSOCIACIÓ ENTRE LA UE I EL REGNE UNIT

Notícies UE

El Regne Unit va abandonar la Unió Europea el 31 de
gener de 2020, després de 47 anys de ser membre. De
conformitat amb l'Acord de Retirada, ara és oficialment
un tercer país de la UE i, per tant, ja no participa en la
presa de decisions de la UE.

CONSULTA LES NOTICIES DESTACADES DE LES

NEGOCIACIONS

font: European Commission - Audiovisual Services

https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/future-eu-uk-partnership_en
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JUNTANT CULTURA I CONTINGUTAUDIOVISUALMITJANÇANTLO

DIGITAL

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS

Projectes pilot per explorar el

potencial de la col·laboració

intersectorial mitjançant el

recolzament a activitats entre

diferents cultures i sectors

creatius, incloent el sector

audiovisual i utilitzant

tecnologies innovadores.

MÈS INFORMACIÓ =>

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=EACEA-28-2019
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BARRIS PER LA TRANSICIÓ ENERGETICA

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS

finançar projectes de recerca,

innovació i demostració per

desenvolupar enfocaments i

aplicacions per a la planificació i

aplicació de barris, anomenats

d’energia positiva, cap a la

transició energètica.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 1 de setembre de 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-scc-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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PREMI DE SALUTDE LA UNIÓ EUROPEA

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS

El premi fa un reconeixement a

ciutats i escoles que produeixen

un impacte a les seves comunitats

promovent estils de vida

saludables entre la infància i les

ONG, escoles i llars d’infància que

promouen la vacunació.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 1 de setembre de 2020

https://ec.europa.eu/health/award/home_en
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COMPROMIS CIUTADÀ I INNOVACIÓ REGIONAL

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS

Impulsar projectes de mobilitat

urbana sostenible, tant per a

persones, bens o residus.

MÈS INFORMACIÓ =>

La data límit per a la presentació de propostes es el: 17 d’abril de 2020

https://www.eiturbanmobility.eu/eit-urban-mobility-opens-call-for-proposals-2020-on-regional-innovation-scheme-and-citizen-engagement/
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PREMIS REGIOSTARS AWARDS 2020

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS

La Comissió Europea premia els

projectes finançats per la UE que

demostrin excel·lència i nous

enfocaments respecte al

desenvolupament regional en

cinc ámbits: transició industrial

per una Europa intel·ligent,

Economia circular per una

Europa verda, Educació i

competències per una Europa

digital , compromís ciutadà per

unes ciutats europees

cohesionades i 30 anys del

Programa Interreg.

MÈS INFORMACIÓ =>

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

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/03-02-2020-regiostars-awards-2020-applications-now-open-to-award-the-best-eu-cohesion-policy-projects
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TERCERPROGRAMAACCION DE LA EU EN ELAMBITO DE LA SALUT

Convocatòries de Programes Europeus

OBJECTIUS

Complementar i recolzar les

polítiques dels Estats membre per

millorar la salut dels ciutadans de

la UE i reduir les desigualtats

sanitàries promovent la salut, la

innovació i la sostenibilitat dels

sistemes sanitaris per protegir als

ciutadans de la UE de les

amenaces transfrontereres greus

per la salut.

MÈS INFORMACIÓ =>

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

https://ec.europa.eu/health/award/home_en
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Ordre INT / 239/2020, de 16 de març, per la qual es restableixen els
controls a les fronteres interiors terrestres amb motiu de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
BOE núm. 70 de 2020.03.16, pàg. 25.653-25.654

MÈS INFORMACIÓ =>

Ordre INT/270/2020, de 21 de març, per la qual s'estableixen criteris per
a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des
de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per
raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
BOE núm. 79 de 22/03/2020, pàg. 26605 a 26606

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3776
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3972
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Covid-19 Directrius sobre mesures de gestió de fronteres per protegir la
salut i garantir la disponibilitat dels béns i dels serveis essencials.
DOUE (C) núm. 86I de 2020.03.16, pàg. 1 a 4

MÈS INFORMACIÓ =>

Comunicació de la Comissió sobre la posada en marxa dels «carrils
verds» en el marc de les directrius sobre mesures de gestió de fronteres
per protegir la salut i garantir la disponibilitat dels béns i dels serveis
essencials.
DOUE (C) núm. 96I de 2020.03.24, pàg. 1 a 7

MÈS INFORMACIÓ =>

Legislació

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.096.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:096I:TOC
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Lectures recomanades:

“Compulsory Education in Europe – 2019/20”
Educació obligatòria a Europa - 2019/20
Aquesta publicació proporciona informació concisa sobre la durada de
l’educació i formació obligatòria en 43 sistemes educatius europeus.

MÈS INFORMACIÓ =>

Publicacions

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/compulsory-education-europe-%E2%80%93-201920_en
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“Plant health
Protecting plants to safeguard our future”
Sanitat vegetal
Protecció de plantes per salvaguardar el nostre futur
Les plantes són la font d’aire que respirem i més del 80% dels aliments
que consumim

MÈS INFORMACIÓ =>

Publicacions

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/9e49c0c9-5782-11ea-8b81-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
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“Blue bio-economy
Situation report and perspectives – Estudio”
Bioeconomia blava
Informe de situació i perspectives – Estudi
L’objectiu d’aquest informe és proporcionar una visió global del sector
de la bioeconomia blava a la Unió Europea.

MÈS INFORMACIÓ =>

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/487b1e66-47cc-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5713&WT.ria_ev=search
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