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INDEX DE NOTÍCIES
CONVOCATÒRIES DE LA UNIÓ EUROPEA
1. Convocatòria del Programa Cultura (Data de termini: Varis)
La Comissió Europea ha obert la convocatòria del Programa Cultura, l’objectiu del qual
consisteix en impulsar un espai cultural compartit pels europeus i basat en una herència cultural
comuna, mitjançant el desenvolupament d'accions de cooperació entre operadors culturals dels
països participants, per tal d'afavorir el sorgiment d'una ciutadania europea.
(+ info.1)
2. Convocatòria de propostes per a subvencions sobre seguretat viària i joves MOVE/C4/SUB/01-2012 (Data de termini: 31 d’octubre de 2012)
L'objectiu d'aquesta convocatòria de propostes és promoure l'establiment d'una xarxa a escala
europea de les organitzacions en joves en l’àmbit de la seguretat viària.
(+ info.2)

INICIATIVES COMUNITÀRIES
3. Propostes de Directives sobre contractació pública
La Comissió Europea va presentar a finals del 2011 les tres propostes de Directiva sobre
contractació pública que actualment estan en fase de tramitació.
(+ info.3)
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4. Proposta d’una nova Directiva sobre eficiència energètica
El Parlament Europeu va aprovar el passat 11 de setembre, una nova Directiva sobre eficiència
energètica que introdueix mesures obligatòries per a l'estalvi d'energia als Estats membres.
(+ info.4)
5. Entra en vigor la Directiva sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
El passat 13 d’agost van entrar en vigor normes millorades sobre la recollida i el tractament dels
residus elèctrics i electrònics
(+ info.5)
6. Proposta de recomanació de la Comissió Europea al Consell sobre la validació de
l’aprenentatge formal i no formal
La Comissió Europea va publicar el passat 5 de setembre una proposta de recomanació sobre
la validació de l’aprenentatge formal i no formal en la que demana als Estats membres que
impulsin el reconeixement de les capacitats i les competències adquirides fora de l'escola o la
universitat.
(+ info.6)
7. Noves mesures per estimular el finançament de les empreses socials
Les empreses socials són un sector en expansió a Europa: representen ja el 10% de les
empreses europees i donen feina a més d'onze milions de persones.
(+ info.7)
8. Proposta de nou Reglament pel control de les emissions de gas d’efecte hivernacle
La Comissió Europea ha proposat recentment legislació dirigida a millorar considerablement el
control i la notificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i, especialment, a complir
els nous requisits derivats del paquet legislatiu de la UE sobre canvi climàtic i energia per al
període 2013 -2020.
(+ info.8)
9. Consulta pública: Educació oberta: proposta d'iniciativa europea per millorar l'educació i
el desenvolupament de destreses a través de les noves tecnologies (Data de termini: 13
novembre 2012)
La Comissió Europea ha obert un procés de consulta pública “Educació oberta: proposta
d'iniciativa europea per millorar l'educació i el desenvolupament de destreses a través de les
noves tecnologies”
(+ info.9)
10. Consulta pública sobre els criteris relatius a les infraestructures hidràuliques
(Contractació Pública Verda de la UE) (Data de termini: 14 desembre 2012)
Per tal de facilitar l'adopció de la Contractació Pública Verda, la Comissió Europea està
desenvolupant una sèrie de criteris per ajudar als òrgans de contractació de tota la Unió
Europea perquè tinguin en compte criteris de sostenibilitat i “verds” a l’hora de redactar les
ofertes.
(+ info.10)
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11. Consulta pública sobre la dimensió urbana de la política europea de transport (Data de
termini: 17 desembre 2012)
La Comissió Europea ha obert un procés de consulta pública sobre la dimensió urbana de la
política europea de transport.
(+ info.11)
12. Nou premi per donar suport a les activitats locals de sensibilització sobre la mobilitat
urbana sostenible
La campanya de la Comissió Europea per a una mobilitat urbana sostenible, que està vinculada
a la Setmana Europea de la Mobilitat, inicia aquest any el primer premi de la UE per fomentar
l'adopció de plans de mobilitat urbana sostenible per les autoritats locals i regionals
(+ info.12)
13. Estudi sobre «Contractació pública i política de cohesió»
La Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu ha publicat recentment un
estudi titulat «Public Procurement and Cohesion Policy» (Contractació pública i política de
cohesió).
(+ info.13)
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1. Convocatòria del Programa Cultura
Diversos terminis de presentació de projectes en funció del capítol:
Capítol 1.1. Projectes plurianuals de cooperació: 7/11/2012
Capítol 1.2.1. Accions de cooperació: 7/11/2012
Capítol 1.3.5. Accions de cooperació amb tercers països: 3/05/2013
Capítol 1.3.6. Suport a festivals culturals europeus: 5/12/2012
Capítol 3.2. Projectes de cooperació entre organismes que participin en
l'anàlisi de les polítiques culturals: 7/11/2012

La Comissió Europea ha obert recentment la convocatòria corresponent al Programa Cultura,
l'objectiu del qual és impulsar un espai cultural compartit pels europeus basat en una herència
cultural comuna, mitjançant el desenvolupament d'accions de cooperació entre operadors
culturals dels països participants, per tal d'afavorir el sorgiment d'una ciutadania europea.
El Programa té tres objectius específics:
Promoure la mobilitat transnacional de les persones que treballen en el sector cultural;
Fomentar la circulació transnacional d'obres i productes artístics i culturals;
Afavorir el diàleg intercultural.
Aquesta convocatòria cobreix diferents capítols, els de més interès per a la Diputació de
Tarragona són:
Suport a accions de cooperació cultural (capítols 1.1, 1.2.1 i 1.3.5)
L'objectiu principal d'aquest capítol és ajudar a organismes, com ara teatres, museus,
associacions professionals, centres de recerca, universitats, institucions culturals i autoritats
públiques de diferents països que participen en el Programa Cultura, per tal que cooperin amb
vista a que diferents sectors puguin treballar en comú ampliant la seva projecció artística i
cultural més enllà de les fronteres nacionals.
Aquest capítol es divideix en tres categories, detallades a continuació.
Capítol 1.1: Projectes plurianuals de cooperació (amb una durada d'entre tres i cinc
anys)
La finalitat d'aquesta primera categoria és fomentar relacions culturals transnacionals
plurianuals, promovent la cooperació i el desenvolupament d'activitats culturals conjuntes
de caràcter sectorial o intersectorial, entre com a mínim sis operadors culturals, d'almenys
sis països participants, durant un període de tres a cinc anys. La dotació financera és d'un
mínim de 200 000 EUR i un màxim de 500 000 EUR per any, però el finançament
comunitari no podrà excedir el 50% de les despeses totals subvencionables. L'objectiu del
finançament és contribuir a la posada en marxa o ampliació geogràfica d'un projecte ia
assegurar la seva durabilitat més enllà del període de finançament.
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Capítol 1.2.1: projectes de cooperació (amb una durada màxima de 24 mesos)
La segona categoria es refereix a accions de caràcter sectorial o intersectorial
compartides per com a mínim tres operadors culturals, d'almenys tres països participants,
durant un període màxim de dos anys. Aquesta categoria està especialment adreçada a
accions destinades a explorar formes de cooperació a llarg termini. La dotació financera
és d'un mínim de 50.000 EUR i un màxim de 200.000 EUR per any, però el
finançament comunitari no podrà excedir el 50% de les despeses totals
subvencionables.

Capítol 1.3.5: Accions especials de cooperació amb països tercers (amb una durada
màxima de 24 mesos)
La tercera categoria té com a objectiu donar suport accions de cooperació que afavoreixin
l'intercanvi cultural entre els països que participen en el Programa i tercers països que
hagin signat amb la UE acords d'associació o de cooperació, sempre que aquests últims
recullin clàusules culturals. Cada any es seleccionarà a un o diversos països tercers per a
aquest any en particular. L'acció ha de generar una dimensió de cooperació internacional
concreta. Les accions de cooperació han de preveure la participació d'almenys tres
operadors culturals d'almenys tres països participants així com la cooperació cultural amb
almenys un organisme del tercer país seleccionat i/o activitats culturals que tinguin lloc al
tercer país en qüestió. La dotació financera compresa entre 50.000 EUR i 200.000 €, però
el finançament comunitari no podrà excedir el 50% de les despeses totals
subvencionables.

Subvenció als festivals culturals europeus (projectes amb una durada podrà ser de fins a
12 mesos)
Aquest capítol té per objecte el suport a festivals d'àmbit europeu que contribueixin a la
realització dels objectius generals del Programa (és a dir, la mobilitat dels professionals, la
circulació de les obres i el diàleg intercultural).
L'import màxim de la subvenció és de 100.000 EUR, que representen com a màxim el 60%
de les despeses subvencionables. Aquest suport podrà concedir a una sola edició del
festival.
Projectes de cooperació entre organismes participants en l'anàlisi de les polítiques
culturals (la durada podrà ser de fins a 24 mesos)
Aquesta categoria té per objecte el suport a projectes de cooperació entre organitzacions
públiques o privades (serveis culturals de les autoritats nacionals, regionals o locals,
fundacions o observatoris culturals, departaments d'universitats especialitzades en assumptes
culturals, organitzacions professionals i xarxes) que tenen una experiència directa i pràctica en
matèria d'anàlisi, estimació o avaluació de l'impacte de les polítiques culturals en l'àmbit local,
regional, nacional i/o europeu, en relació amb almenys un dels tres objectius de l'Agenda
europea de la cultura:
Promoció de la diversitat cultural i del diàleg intercultural,
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Promoció de la cultura com a catalitzador de la creativitat en el marc de l'estratègia de
Lisboa per al creixement i l'ocupació,
Promoció de la cultura com a element essencial de les relacions internacionals de la
Unió mitjançant la posada en pràctica del Conveni de la UNESCO sobre la Protecció i
Promoció de la diversitat de les expressions culturals.
Les accions han d'incloure com a mínim a tres organitzacions legalment establertes en
almenys tres països que participin en el Programa.
L'import màxim de la subvenció és de 120.000 EUR anuals, que representen com a màxim
el 60% de les despeses subvencionables.

2. Convocatòria de propostes per a subvencions sobre seguretat viària i joves MOVE/C4/SUB/01-2012
Data límit: 31 d’octubre de 2012
L'objectiu d'aquesta convocatòria de propostes és promoure l'establiment d'una xarxa a escala
europea de les organitzacions de joves, posant en comú els recursos per tal d'optimitzar els
resultats del Fòrum de la Joventut de seguretat viària a nivell local, regional i europeu.
1. Perpetuar el fòrum de la joventut, en optar per un enfocament que involucra directament als
joves i organitzacions actives en l'àmbit de la lluita contra les causes dels accidents entre
aquesta categoria de conductors des de la planificació fins a l'execució de l'esdeveniment.
2. Involucrar els joves com ambaixadors en la lluita contra els accidents de trànsit amb xarxes
europees de joves i donar-los l'oportunitat de ser agents actius en la millora de la seguretat
viària.
3. Activar i promoure el diàleg entre els joves de diferents cultures, organitzacions juvenils,
organismes d'execució, responsables polítics i professionals, en relació amb la seguretat
viària i els joves usuaris de la carretera.
L'acció que es cofinançarà haurà de demostrar un enfocament coherent i nou en l'organització
de l'esdeveniment, que es desenvoluparà al voltant de les següents activitats:
Identificar tres temes d'interès relacionats directament amb la seguretat viària i els joves.
Aquests temes poden ser seleccionats entre els temes habituals, com l'alcohol, les
drogues, la velocitat, la distracció per missatges de text o d'un altre tipus, fatiga, vehicles
de dues rodes, ciclistes, vianants, cascs, cinturons de seguretat, visibilitat, però qualsevol
altre tema innovador és també benvingut.
Per a cada un dels tres temes, s'organitzarà un taller dedicat a convidar a una selecció de
joves delegats i experts que representin el més àmpliament possible als Estats membres
de la UE i alhora garanteixi una cobertura geogràfica equilibrada.
Organitzar una conferència final amb els delegats provinents de tots els Estats membres
per presentar els principals resultats i recomanacions produïdes pels tres tallers.
Organitzar la difusió dels resultats i les recomanacions en tots els estats membres per
garantir un impacte geogràfic mitjançant l'ús d'eines innovadores de comunicació
utilitzades pels joves i les organitzacions i xarxes juvenils.
La quantia destinada a la present convocatòria és de 150.000 euros.
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3. Propostes de Directives sobre contractació pública
La comissió Europea va presentar a finals del 2011 les tres propostes de directiva sobre
contractació pública que es detallen a continuació. Les tres es troben actualment en fase
Actualment es troben en fase de debat i aprovació per part del Parlament Europeu i del
Consell.
Proposta de Directiva relativa a l’adjudicació de contractes de concessió
L’objectiu de la proposta de Directiva és garantir la transparència, l'equitat i seguretat
jurídica en l'adjudicació dels contractes de concessió.
Antecedents: L'adjudicació de les concessions d'obres està actualment subjecte a les
regles bàsiques de la Directiva 2004/18/CE sobre coordinació dels procediments
d'adjudicació dels contractes públics d'obres, de subministrament i de serveis, mentre que
l'adjudicació de les concessions de serveis amb un interès transfronterer està subjecta als
principis del Tractat i, en particular el principi de lliure circulació de mercaderies, la llibertat
d'establiment i lliure prestació de serveis, així com als principis derivats del mateix com ara
la igualtat de tracte, no discriminació, reconeixement mutu, proporcionalitat i transparència.
Hi ha un risc d'inseguretat jurídica en relació amb les diferents interpretacions dels principis
del Tractat per part dels legisladors nacionals i de les grans disparitats entre les legislacions
dels diferents Estats membres. L'absència de regles clares a nivell de la Unió en matèria
d'adjudicació de contractes de concessió dóna lloc a inseguretat jurídica i posa obstacles a
la lliure prestació de serveis i causa distorsions en el funcionament del mercat interior. Com
a resultat, els operadors econòmics, en particular petites i mitjanes empreses (PIME), se'ls
priva dels seus drets dins del mercat interior i perden oportunitats importants de negoci.
Un marc jurídic adequat per a l'adjudicació de concessions asseguraria un accés efectiu i
no discriminatori al mercat per a tots els operadors econòmics de la Unió i crearia seguretat
jurídica, afavorint les inversions públiques en infraestructures i serveis estratègics per als
ciutadans. Per tant, la concreció de manera uniforme dels principis del Tractat en tots els
Estats membres i l'eliminació de les discrepàncies en la seva interpretació dels mateixos és
necessari per tal d'eliminar les distorsions persistents del mercat interior.
La Comissió va anunciar la intenció d'adoptar una iniciativa legislativa sobre concessions
en la seva comunicació "L'Acta del Mercat Únic: Dotze palanques per impulsar el
creixement i reforçar la confiança", del 13 d'abril de 2011.
S’espera que la proposta de Directiva garanteixi la transparència, l'equitat i la seguretat
jurídica en l'adjudicació dels contractes de concessió, i contribuir així a millorar les
oportunitats d'inversió i en última instància a la major i millor qualitat d'obres i serveis.
S'aplicarà a les concessions atorgades després de la seva entrada en vigor.
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Proposta de Directiva relativa a la contractació pública i Proposta de Directiva sobre
contractació per part de les entitats que operen en els sectors de l’agua, l’energia, els
transports i els serveis postals
L’objectiu de les Directives és modernitzar la legislació existent en matèria de contractació
pública perquè sigui més adequat per solucionar el context d’evolució social, política i
econòmica.
Antecedents: la contractació pública té un paper important en el desenvolupament
econòmic general de la Unió Europea. A Europa, les autoritats públiques gasten al voltant
del 18% del PIB en els subministraments, obres i serveis. Donat el volum de compres, la
contractació pública pot ser utilitzat com una poderosa palanca per a la consecució d'un
mercat únic que promogui el creixement intel·ligent, sostenible i incloent.
Una avaluació econòmica global ha posat de manifest que les directives de contractació
pública han aconseguit els seus objectius en gran mesura, fet que s’ha traduït en una major
transparència i majors nivells de competència i en l'assoliment d'estalvis mesurables a
través de preus més baixos.
La Comissió va publicar el 27 de gener de 2011 un Llibre Verd sobre la modernització de la
política comunitària de contractació pública – “Cap a un mercat de contractació més eficient
a Europa”, posant en marxa una àmplia consulta pública sobre quins tipus de canvis
legislatius s’havien d’aplicar per tal que l'adjudicació dels contractes fos més fàcil i més
flexible.
La gran majoria dels participants en la consulta van expressar la demanda d'una revisió de
les directives sobre contractació pública per simplificar les normes, augmentar la seva
eficiència i eficàcia per tal que fossin més adequades per fer front a l'evolució del context
polític, social i econòmic.
Aquestes propostes de Directives tenen dos objectius complementaris:
Augmentar l'eficiència de la despesa pública per garantir els millors resultats en
contractació pública en termes de valor per diners. Això implica, en particular, la
simplificació i flexibilització de les normes de contractació pública vigents.
Permetre que els contractants puguin fer un millor ús de la contractació pública en
suport d'objectius comuns de la societat com ara la protecció del medi ambient,
l'eficiència energètica, la lluita contra el canvi climàtic, promoure la innovació,
l'ocupació i la inclusió social i garantir les millors condicions possibles per a la
prestació els serveis socials d'alta qualitat.

4. Proposta d’una nova Directiva sobre eficiència energètica
El Parlament Europeu va aprovar el passat 11 de setembre, una nova Directiva sobre
eficiència energètica que introdueix mesures obligatòries per a l'estalvi d'energia als Estats
membres. El text acordat amb el Consell obliga a renovar un mínim d'edificis públics i imposa
auditories energètiques a les grans empreses. A més, les companyies d'energia també hauran
de presentar plans d'estalvi.
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En concret, aquesta nova llei europea exigirà als governs nacionals renovar cada any el 3%
de la superfície total dels edificis amb calefacció i/o sistema de refrigeració que tingui en
propietat i ocupi la seva administració central i amb una superfície de més de 500 metres
quadrats.
D'altra banda, els països de la UE hauran imposar a les companyies energètiques en el seu
territori un percentatge d’estalvi d'energia acumulat mínim per al 2020. Aquest estalvi no
podrà ser inferior al 1,5% de les vendes anuals d'energia a clients finals entre 2014 i 2020.
Quant a les grans empreses privades, la nova Directiva les obligarà a sotmetre cada quatre
anys a una auditoria energètica operada per experts acreditats.
Per accedir al text de la proposta de Directiva, consultar el següent link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0370:EN:NOT

5. Entra en vigor la Directiva sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
El passat 13 d’agost van entrar en vigor normes millorades sobre la recollida i el tractament
dels residus elèctrics i electrònics. Aquest tipus de residus electrònics, és a dir, els d'aparells
elèctrics i electrònics o RAEE, constitueix un dels fluxos de residus que està augmentant més
ràpidament i ofereix grans oportunitats de comercialització de matèries primeres secundàries.
La recollida sistemàtica i el tractament adequat són condicions prèvies per al reciclatge de
matèries com l'or, la plata, el coure i els metalls rars utilitzats en els televisors, ordinadors
portàtils i telèfons mòbils. La nova Directiva és un clar pas endavant en matèria de protecció
del medi ambient i un important impuls a l'eficiència en l'ús dels recursos a Europa.
La nova normativa introdueix un objectiu de recollida del 45% dels aparells electrònics venuts
que s'aplicarà a partir de 2016 i, en una segona fase, a partir de 2019, un objectiu del 65%
dels aparells venuts o del 85% dels residus electrònics generats. Els Estats membres podran
triar una d'aquestes dues formes equivalents de mesura de l'objectiu a efectes de notificació.
Des de l'any 2018, la Directiva ampliarà el seu actual àmbit d'aplicació restringit a totes les
categories de residus electrònics, prèvia realització d'una avaluació d'impacte.
La Directiva facilita als Estats membres els instruments necessaris per lluitar amb eficàcia
contra l'exportació il·legal de residus. Els trasllats il·legals de RAEE constitueixen un problema
greu, especialment quan es dissimulen com aparells usats per eludir les normes de la UE
sobre el tractament de residus. La nova Directiva obliga els exportadors a provar si els
aparells funcionen o no i a presentar documents sobre la naturalesa dels trasllats que es
podrien considerar il·legals.
Una altra millora prevista és la reducció de les càrregues administratives gràcies a
l'harmonització dels requisits de registre i notificació. Els requisits dels registres dels Estats
membres per als productors de residus elèctrics i electrònics s'harmonitzaran en major
mesura.
Actualment, només una tercera part dels residus elèctrics i electrònics de la UE es recull per
separat en el sistema documentat. L'objectiu vigent de recollida és de 4 kg de RAEE per
habitant, el que representa uns 2 milions de tones per any, enfront de les 10 milions de tones
de RAEE, aproximadament, que es generen cada any a la UE. Per 2020, es calcula que el
volum de RAEE abast dels 12 milions de tones. L'objectiu final de la nova Directiva, un
ambiciós 85% dels RAEE que es generin, vetllarà perquè, el 2020, es recullin selectivament a
la UE uns 10 milions de tones, el que equival aproximadament a 20 kg per habitant.
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Com a molt tard el 14 de febrer de 2014, els Estats membres hauran de modificar la seva
legislació vigent sobre els RAEE i ajustar-la a la nova Directiva i als nous objectius.
Els consumidors podran llavors tornar residus electrònics de mida petita als grans
establiments minoristes, llevat que els sistemes alternatius existents siguin almenys igual
d'eficaços. A partir de la data de la incorporació de la Directiva a l'ordenament nacional,
s'invertirà la càrrega de la prova en el cas dels trasllats d'aparells usats dels que es sospiti que
es tracta d'enviaments il·legals de residus.
Per accedir al text de la Directiva, consultar el següent link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:ES:PDF

6. Proposta de recomanació de la Comissió Europea al Consell sobre la validació
de l’aprenentatge formal i no formal
La Comissió Europea va publicar el passat 5 de setembre una proposta de recomanació sobre
la validació de l’aprenentatge formal i no formal en la que demana als Estats membres que
impulsin el reconeixement de les capacitats i les competències adquirides fora de l'escola o la
universitat. Així mateix, pretén incrementar l'accés a l'ensenyament superior, especialment
entre els estudiants majors.
En concret, la recomanació pretén animar els Estats membres a establir per al 2015 sistemes
nacionals per a la validació de l'aprenentatge no formal i informal. Amb això pretén impulsar el
reconeixement de les capacitats i les competències adquirides fora de l'escola o la universitat.
L'objectiu de la proposta és augmentar les oportunitats d'ocupació, particularment les dels
joves desocupats i les persones amb poques qualificacions formals, com els treballadors
majors i poc qualificats. Al febrer de 2012, la Comissió ja va posar en marxa la fase
d'implementació del Programa Europeu per l'Educació d'Adults.
En l'actualitat, només quatre Estats membres (França, Luxemburg, Països Baixos i Finlàndia)
disposen de sistemes complets de validació de l'aprenentatge no formal i informal.
L’"aprenentatge no formal" es produeix en un context d'aprenentatge formal i no sol donar lloc
a l'obtenció d'una qualificació o un títol. Normalment, inclou cursos, tallers, conferències o
seminaris. L’aprenentatge informal es produeix en una sèrie de llocs com la llar, el treball, una
associació o mitjançant la interacció quotidiana entre les persones, i inclou l'aprenentatge
d'idiomes i dels patrons i els usos culturals.
Aquesta proposta es considera una part integrant de les iniciatives d'Europa 2020 "Agenda de
noves qualificacions i ocupacions» i «Joventut en Moviment». També complementa el Marc
Europeu de Qualificacions, que promou la validació de l'educació formal.
Per accedir a la proposta de recomanació, consultar el següent link:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/informal/proposal2012_en.pdf

7. Noves mesures per estimular el finançament de les empreses socials
Les empreses socials són un sector en expansió a Europa: representen ja el 10% de les
empreses europees i donen feina a més d'onze milions de persones. Si bé aquestes empreses
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solen rebre suport públic, les inversions privades a través de fons d'inversió social són
essencials per al seu creixement. El problema és que hi ha pocs fons especialitzats en
inversió social, i els que hi ha no són prou grans. La inversió transfronterera en aquest tipus de
fons segueix sent massa complicada i costosa.
En aquest sentit, la Comissió Europea va presentar a principis de desembre de 2011 una
proposta de Reglament que posa les bases sòlides per la creació d’un mercat europeu de fons
d'inversió social.
El Reglament introdueix un distintiu, denominat “Fons Europeu d'Emprenedoria Social”,
gràcies al qual els inversors podran identificar fàcilment els fons que es dediquen a la inversió
en empreses socials europees. El plantejament és senzill: un cop satisfets els requisits definits
a la proposta, els gestors de fons d'inversió social podran comercialitzar els seus fons a tot
Europa. Per obtenir el distintiu, els fons hauran de demostrar que un percentatge elevat de les
seves inversions (el 70% del capital rebut dels inversors) es destina a donar suport a
empreses socials. La introducció de normes uniformes en matèria de publicació de dades
garantirà que els inversors obtinguin una informació clara i efectiva sobre aquestes inversions.
Elements clau de la proposta:
Un distintiu de la UE reconegut per als fons d'emprenedoria social.
Informació més fiable per als inversors: Igual que els inversors poden tenir dificultats per
identificar els fons que inverteixen en empreses socials, també la informació disponible
sobre aquests fons i les seves activitats pot ser difícil de comparar i utilitzar. Així doncs,
resulta essencial fixar un marc comú de la UE que reguli la informació en aquest àmbit.
En el futur, tots els fons que utilitzin el nou distintiu han de publicar informació clara sobre
el tipus d'empreses socials en què invertiran, sobre com seleccionaran i ajudaran a
aquestes empreses i sobre com es supervisaran les repercussions socials i es informar.
Millora del mesurament del rendiment social: L'impacte previst és un factor important quan
un inversor tria entre diversos fons d'inversió social. Les mesures proposades imposen
requisits clars als fons perquè informin als inversors de com faran el seguiment de les
repercussions socials de les inversions. Amb tot, és probable que es requereixin mesures
addicionals. La Comissió seguirà treballant en el disseny d'instruments que permetin
mesurar i comparar millor el rendiment social de les inversions, el que propiciarà el
desenvolupament d'un mercat d'inversions més transparent i potenciarà la confiança dels
inversors.
Eliminació de les barreres a la recaptació de fons a tot Europa: Les normes que regulen
els fons d'inversió social difereixen d'un Estat membre a un altre i, en general, són
costoses i complexes. Per tant, les noves proposades simplificaran els requisits existents.
Inversors destinataris: Tenint en compte que invertir en empreses socials pot ser arriscat,
al principi el distintiu de «Fons Europeu d'Emprenedoria Social» només estarà a
disposició dels inversors professionals. Una vegada que el marc estigui en funcionament,
la Comissió estudiarà la possibilitat d'adoptar mesures perquè també els inversors
minoristes tinguin accés a aquestes inversions.
Per accedir al text de la proposta, consultar el següent link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0862:FIN:ES:PDF
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8. Proposta de nou Reglament pel control de les emissions de gas d’efecte
hivernacle
La Comissió Europea ha proposat recentment legislació dirigida a millorar considerablement el
control i la notificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i, especialment, a complir
els nous requisits derivats del paquet legislatiu de la UE sobre canvi climàtic i energia per al
període 2013 -2020.
La UE i els Estats membres cooperen a efectes del control i la notificació de les emissions de
gasos d'efecte hivernacle d'acord amb una Decisió adoptada el 2004, elaboren inventaris
anuals de gasos d'efecte hivernacle que serveixen per avaluar el nivell de compliment dels
objectius d'emissió del Protocol de Kyoto, i recopilen i publiquen informació sobre les
previsions relatives a les emissions de GEH i sobre les seves polítiques i mesures dirigides a
reduir les emissions.
Les normes vigents es basen en gran mesura en els requisits derivats del Protocol de Kyoto.
La proposta de nou Reglament presentat per la Comissió Europea intensifica aquest
mecanisme de control i notificació de conformitat amb els requisits del paquet de mesures
sobre clima i energia de 2009. En aquest sentit, va més enllà que el Protocol de Kyoto en
contemplar una major transparència de les dades i la informació facilitats i garantir el
compliment dels compromisos de la UE en matèria de canvi climàtic.
Els objectius principals del programa són els següents:
Tractament de les emissions procedents de l'ús de la terra, canvi d'ús de la terra i
silvicultura (UTCUTS), així com de l'aviació i del transport marítim, entre altres sectors, i
mitjançant el suport a l'adaptació al canvi climàtic.
Contribuir a que la UE i els Estats membres puguin seguir els progressos registrats de
cara als seus objectius d'emissió per 2013-2020.
Continuar millorant la qualitat de les dades notificades.
Vetllar perquè la UE i els Estats membres compleixin les seves obligacions i compromisos
internacionals vigents i futurs en matèria de control i notificació, el que inclou l'elaboració
d'informes sobre el suport financer i tècnic als països en vies de desenvolupament i els
compromisos derivats de l'Acord de Copenhaguen de 2009 i dels de Cancún de 2010.
Establir normes d'aplicació sobre la notificació pels Estats membres de la seva utilització
dels ingressos procedents de la subhasta de drets d'emissió en el marc del règim de
comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE UE). Els Estats membres s'han compromès a
destinar almenys la meitat dels ingressos procedents de les subhastes a les mesures de
lluita contra el canvi climàtic a la UE i tercers països.
Per accedir al text de la proposta, consultar el següent link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0789:FIN:ES:PDF
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9. Consulta pública: Educació oberta: proposta d'iniciativa europea per millorar
l'educació i el desenvolupament de destreses a través de les noves tecnologies
Data límit: 13 de novembre de 2012
La Comissió Europea ha obert un procés de consulta pública “Educació oberta: proposta
d'iniciativa europea per millorar l'educació i el desenvolupament de destreses a través de les
noves tecnologies” amb l’objectiu d’explorar la necessitat percebuda - principalment, però no
exclusivament, entre els grups d’interès en l’àmbit de l'educació i la formació – per tal que la
UE actuï per promoure l'ús de recursos educatius oberts (Open Educational Resources –OER,
en anglès) i de les TIC en l'educació.
Les noves tecnologies, en particular Internet, juntament amb la globalització i l'aparició de
nous proveïdors d'educació, estan canviant radicalment la forma d'aprendre i ensenyar. El
lliure accés als recursos educatius ofereix una oportunitat sense precedents per millorar
l'excel·lència i equitat en l'educació. La UE pretén ajudar tant a alumnes individuals com a
institucions educatives i de formació dels Estats membres per tal que puguin beneficiar-se
d'aquestes oportunitats i incrementin la seva contribució a la societat.
Durant l'últim trimestre del 2012, la Comissió presentarà una Comunicació que tindrà per
objectiu incrementar la quantitat, la qualitat i la rellevància de l'oferta de competències i
habilitats per obtenir resultats econòmics i socials més alts. Això portarà, entre d’altres coses,
a l’anunci d’una nova iniciativa de la UE sobre "Educació oberta”, una proposta per aprofitar la
potencial contribució de les TIC i Recursos Educatius Oberts (REO) per a l'educació i
desenvolupament d'habilitats. Aquesta nova iniciativa serà el tema central d'una comunicació
posterior de la Comissió, prevista per a mitjans del 2013.
Per accedir al document de consulta, consulteu el següent link:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/documents/consult/open_en.pdf
Per accedir al qüestionari, consultar el següent link:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=OpeningUpEducation
Per participar a la consulta cal que la institució estigui resgitrada a la base de dades de la
Comissió Europea. Si no ho està, aneu a aquest link:
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en

10. Consulta pública sobre els criteris relatius a les infraestructures hidràuliques
(Contractació Pública Verda de la UE)
Data límit: 14 de desembre de 2012
Per tal de facilitar l'adopció de la Contractació Pública Verda, la Comissió Europea està
desenvolupant una sèrie de criteris per ajudar als òrgans de contractació de tota la Unió
Europea perquè tinguin en compte criteris de sostenibilitat i “verds” a l’hora de redactar les
ofertes. La present consulta pública es centra en establir els criteris a tenir en compte en
relació a licitacions que tractin sobre la planificació, disseny, construcció, funcionament i
desmantellament de les xarxes de clavegueram, les aigües residuals i les plantes de
tractament de fangs.
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Les contribucions s’hauran d’enviar a la següent adreça de correu electrònica:
REGIO-GPP-WASTEWATER@ec.europa.eu
Per accedir als documents de consulta, consulteu els següents links:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/gpp/pdf/draft_eu_gpp_technical_background_
public_consultation_final.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/gpp/pdf/draft_eu_gpp_criteria_public_consultat
ion_final.pdf

11. Consulta pública sobre la dimensió urbana de la política europea de transport
Data límit: 17 de desembre de 2012
La Comissió Europea ha obert un procés de consulta pública sobre la dimensió urbana de la
política europea de transport per tal d’explorar amb el públic i tots les altres parts interessades
quina és la millor manera de contribuir amb l'objectiu de la UE d’assolir un transport urbà d'alta
mobilitat, qualitat i sostenible per a tots els usuaris en els 27 Estats membres de la UE.
Per accedir a la consulta on-line, consulteu el següent link:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=urbandimension

12. Nou premi per donar suport a les activitats locals de sensibilització sobre la
mobilitat urbana sostenible
Data límit: 9 de novembre del 2012
La Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra entre el 16 i 22 de setembre, inclou en
aquesta edició, la posada en marxa del primer premi de la UE per fomentar l'adopció de plans
de mobilitat urbana sostenible per les autoritats locals i regionals.
La campanya de la Comissió Europea per a una mobilitat urbana sostenible, que està
vinculada a la Setmana Europea de la Mobilitat, inicia aquest any el primer premi de la UE per
fomentar l'adopció de plans de mobilitat urbana sostenible per les autoritats locals i regionals.
Un jurat atorgarà un premi de 10.000 euros per donar suport locals activitats de sensibilització
sobre la mobilitat urbana sostenible. Al seu torn, el març de 2012, es va conèixer la ciutat
guanyadora del premi de la Setmana Europea de la Mobilitat 2011: la ciutat italiana de
Bolonya.
Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és el pla integral de mobilitat per a la mobilitat de
viatgers i mercaderies a la ciutat, que té objectius de mobilitat urbana sostenibles com la
millora de la seguretat, la reducció de la contaminació de l'aire i el soroll, la millora de la
rendibilitat, millorar la qualitat del medi ambient urbà i l'accessibilitat de la sistema de transport.
Els sol·licitants poden presentar les seves inscripcions per al premi a la pàgina web
www.dotherightmix.eu fins al 9 de novembre de 2012.
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La campanya està gestionada per la Direcció General de Mobilitat i Transports i finançada a
través del Programa Intelligent Energy Europe - Programa de la UE de suport a les accions no
tecnològiques en el camp de l'eficiència energètica i les fonts renovables d'energia.

Per dubtes o consultes sobre la informació contactar:

GEA – Barcelona European Consulting SLP
Tel: 93 218 8431

E-mail: geaslp@geaslp.eu
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