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Temes d’interès

La recuperació de la UE és la primera prioritat de l’estrenada presidència
eslovena de la UE 

L’1 de juliol Eslovènia agafa el relleu a Portugal de la presidència de la UE en un moment crucial per
l’adopció dels Plans nacionals de recuperació i resiliència, i l’imminent implementació dels mateixos.

Aquesta presidència és la darrera del trio de presidències de la UE, des de mitjans de 2020 fins a
finals de 2021, durant el qual Alemanya, Portugal i ara Eslovènia han treballat per avançar amb
l’Agenda Estratègica de l’UE  2019–2024. Cal a dir alhora que aquestes presidències han hagut
d’assumir els efectes provocats per la pandèmia i  les seves conseqüències s’han convertit en el
principi rector central de l’acció conjunta del Trio.

L’estrenada  presidència eslovena sota l’eslògan “Junts. Resilient. Europa”, se centra en 4 grans
prioritats: facilitar la recuperació de la UE i reforçar la resiliència; impulsar els debats i reflexionar
sobre el  futur  d’Europa; enfortir  l’estat  de dret  i  els valors europeus i,  augmentar la seguretat  i
l’estabilitat dels països veïns d’Europa. 

Els treballs de la presidència eslovena se centraran en construir una Unió de la salut, a més de
reforçar l’autonomia estratègica de la UE i garantir una recuperació durable en tots els sectors de
l’economia i de la vida social. En aquest sentit serà clau l’aplicació efectiva de l’instrument Next
Generation EU i el mecanisme per a la recuperació i resiliència de la UE, i l’adopció i implementació
dels programes nacionals de forma ràpida.

S’accelera a més,  la  preparació  de la  legislació  europea per  assolir  els  objectius de neutralitat
climàtica per a l’any 2050 i la reducció del 55% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel
2030 (en relació al 1990). En la mateixa línia, la transformació digital, principi rector de la UE abans
de la pandèmia, s’ha convertit en essencial pel teletreball, l’empresa, l’aprenentatge, la socialització
i l’accés a tot, des dels serveis de salut fins a la cultura. Com la legislació en vigor ja no respon
adequadament als reptes actuals, s’avançarà en la regulació dels serveis i mercats digitals amb els
quals la UE establirà nous estàndards en l’ús de les plataformes digitals.

Davant els nombrosos reptes que Europa afronta els darrers anys, la UE ha manifestat la necessitat
d’obrir un debat en profunditat sobre el nostre futur comú. La Conferència sobre el Futur d’Europa,
oberta oficialment el 9 de maig de 2021, ha de permetre consultar a la ciutadania i canalitzar les
seves  contribucions  que  es  recolliran  en  els  diversos  fòrums  i  debats  que  s’impulsaran.  La
Presidència eslovena dinamitzarà aquest exercici comú. Tanmateix no serà fins a la primavera de
2022, amb la cloenda d’aquest procés, quan podrem avaluar si s’ha aconseguit mobilitzar realment
a la ciutadania europea i fer arribar un missatge clar als líders europeus. La Diputació de Barcelona
prepara alguna d’aquestes accions adreçades a la ciutadania, que han de contribuir a les reflexions
sobre quin camí ha de seguir Europa i com volem participar-hi.

Així  també,  enfortir  l’estat  de  dret  i  els  valors  europeus  formarà  part  de  l’agenda  de  la  nova
presidència. L’objectiu és promoure la cultura de l’Estat de dret a tota la UE, mitjançant un debat
inclusiu, i un aprenentatge mutu entre els estats per reforçar aquest valor en el respecte de les
respectives constitucions nacionals i tradicions.

Finalment  entre  les  prioritats  de  la  nova  presidència  trobem  garantir  la  seguretat  i  l’estabilitat
europea, prioritzant avançar en el procés d’ampliació amb els països dels Balcans occidentals i el
reforç  de  les  relacions  transatlàntiques.  A  més,  per  una  millor  gestió  dels  fluxos  migratoris,
Eslovènia treballarà per avançar en les negociacions sobre el nou Pacte sobre la migració i l’asil i,
reforçar el paper de la UE en la dimensió exterior de la migració.

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/


[+] Informació sobre la notícia

Agenda

Comitè Europeu de les Regions (CdR)

Aquest mes té lloc la 145ª sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions els dies 30 de juny i

1 de juliol en format híbrid. Els dictàmens més rellevants pel món local que es debaten al ple són: 

 L’Estratègia en Sostenibilitat i Mobilitat Intel·ligent. 

 Partenariat Renovat amb els Països del Sud: la nova Agenda pel Mediterrani. 

 La Llei de serveis digitals i la Llei de mercats digitals. 

 Reforçant l’ambició climàtica d’Europa pel 2030 cap a la COP26. 

 Pla d’Acció Europeu per la Democràcia. 

 Resiliència d’entitats crítiques. 

 Complint els Objectius de Desenvolupament Sostenible pel 2030. 

 Forjant una Europa climàticament resilient: la nova Estratègia de la UE sobre l’Adaptació al

Canvi Climàtic.  

 Regulació revisada sobre infraestructures energètiques transeuropees adequada per a la

transició verda i digital. 

 L’Estratègia per reforçar l’aplicació de la Carta Europea de Drets Fonamentals a la UE. 

 Pla futur per als treballadors de la cura i els serveis d’atenció: oportunitats locals i regionals

en el context d’un repte europeu. 

 Un Pla d’Acció per a l’Economia Social. 

Destaquem també els següents debats que se celebren en el ple: 

 Millor Regulació, Previsió i Programa de Treball de la Comissió Europea pel 2022. 

 Promovent els valors europeus a través de la cultura i l’educació. 

 La Conferència sobre el Futur d’Europa. 

 Pla d’Acció Europeu per la Democràcia. 

No hi ha previstes reunions ordinàries de les comissions del CdR. No obstant això, aquesta 

institució organitza els següents esdeveniments durant el mes de juliol: 

 1 de juliol, en línia: Taller «Workplace Europe: Mind the Gap!», un esdeveniment sobre la

Conferència  sobre  el  Futur  d’Europa  organitzat  en  col·laboració  a  l’organització  Studio

Europa Maastricht. 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Maastricht-01.07.21.aspx
http://urban-intergroup.eu/2021/05/national-recovery-resilience-plans-what-is-at-stake-for-local-and-regional-authorities/#more-3488


 1 de juliol,  en línia:  Webinar «Building a Sustainable and Resilient  Future: Subnational

Governments Leading Integrated Approaches for People, Planet, and Prosperity». 

 7 de juliol, en línia: Webinar «Network of Former Members of the European Committee of

the Regions», 1a edició. 

 8 de juliol, en línia: Conferència «Work after the great emergency. Young people and the

EU response». 

 13  de  juliol,  en  línia:  Debat «The  6th  Enlargement  Day»,  organitzat  per  la  comissió

Ciutadania, Governança, Afers Institucionals i Exteriors (CIVEX) del CdR i la presidència

eslovena del Consell de la Unió. 

[+] Informació de la sessió plenària del CdR

Parlament Europeu (PE)

Durant aquest mes estan previstes reunions de les diverses comissions parlamentàries i una sessió
plenària del 5 al 8 de juliol a Estrasburg. Són d’interès local els següents informes que es debaten
durant la sessió plenària:  

 « Diàlegs ciutadans i participació ciutadana en la presa de decisions de la UE». 

 « Vell  continent  i  envelliment  -  possibilitats  i  reptes  relacionats  amb  la  política  sobre
l’envelliment post 2020».

 « Instrument Connectar Europa 2021-2027».

 « Fons d’asil, migració i integració 2021-2027».

 « Programa general d'acció mediambiental de la Unió fins al 2030».

 « Ús de tecnologies pel processament de dades amb el propòsit de combatre els abusos
sexuals infantils en línia».

 « Debat i presentació del programa d’activitats de la Presidència Eslovena de la UE».

 « Debat sobre casos d’incompliment dels drets humans, democràcia i estat de dret». 

Aquest mes el Parlament Europeu organitza, a més, els següents esdeveniments: 

 1 de juliol, en línia:  Taula rodona «The post-pandemic EU political system: State-of-play

two years into the 2019-24 cycle». 

 2 de juliol, en línia: Taller «Energy transition and the EU hydrogen strategy». 

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu.

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/upcomingevents.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/upcomingevents.html
https://cor.europa.eu/en/our-work/plenaries
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/The-6th-Enlargement-Day.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/future-of-europe-2021-07-08-bologna-italy.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/First-webinar-network-former-members-european-committee-of-the-regions.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/building-a-sustainable-and-resilient-future.aspx


Comissió Europea (CE)

 7  de  juliol,  en  línia:  Reunió «27th  Meeting  of  the  Union  for  the  Mediterranean  (UfM)

Regional Platform in Research and Innovation». 

 12 i 13 de juliol, en línia: Conferència «The Agri-food Promotion Policy Review». 

Altres esdeveniments europeus

 Del 28 de juny al 9 de juliol, en línia: Info Days del programa Horizon Europe. 

 9 de juliol, en línia:  Webinar «EIC Greenhouse Gas Webinar: Your journey towards an

innovative low carbon strategy», organitzat pel Consell Europeu per la Innovació. 

Activitats a Barcelona i Catalunya

 6 de  juliol,  en línia:  Seminari introductori  a  les  oportunitats  de  finançament  europees,

organitzat  per  l’Ajuntament  de Sant  Boi  de Llobregat  amb el  suport  de la  Diputació  de

Barcelona.

 6 de juliol, en línia: Seminari «The European Union and migration challenges. Discussing

the role of differentiation», organitzat pel CIDOB i EU IDEA. 

 9 de juliol, Barcelona i en línia: Presentació de les prioritats de la presidència eslovena del

Consell  de  la  UE,  organitzada  per  l’Oficina  del  Parlament  Europeu  a  Barcelona  i  la

Representació de la Comissió Europea a Barcelona. 

 14 de juliol, en línia: 1º Curs d’estiu sobre la Unió Europea “Els reptes de la Unió Europea:

una mirada experta i institucional”, organitzat pel CIDOB, l’Oficina del Parlament Europeu a

Barcelona i la Representació de la Comissió Europea a Barcelona. 

 21 de juliol, en línia: Jornada «Next Generation EU: Fons europeus per a la transformació

digital i ecològica», organitzada per ACCIÓ. 

http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/07/21/1258115/next-generation-eu-fons-europeus-per-a-la-transformacio-digital-i-ecologica?utm_source=AG&utm_medium=343-Properes_2&utm_campaign=enviament-agenda
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/i_curs_d_estiu_sobre_la_unio_europea_els_reptes_de_la_unio_europea_una_mirada_experta_i_institucional
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona/presentacio-prioritats-presid%C3%A8ncia-eslovena
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/migracions/the_european_union_and_migration_challenges_discussing_the_role_of_differentiation
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiHHgI4be_BJ9kmXKU13BA-b_RBpdjqTa9woEuzFnCpb8hjg/viewform
https://community-smei.easme-web.eu/articles/open-call-eic-greenhouse-gas-webinar-your-journey-towards-innovative-low-carbon-strategy
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
https://ec.europa.eu/info/events/promotion-policy-review-conference-2021-jul-12_en
https://ec.europa.eu/info/events/27th-meeting-union-mediterranean-ufm-regional-platform-research-and-innovation-2021-juil-07_en


Espais d’incidència

Comitè Europeu de les Regions (CdR)

 Consulta   amb les parts interessades «La dimensió de gènere dels Fons Estructurals i de

Cohesió 2021-2027, amb especial atenció a la preparació dels programes operatius» (data

límit: 14 de juliol). 

 Enquesta   en línia de la Conferència sobre el Futur d’Europa (data límit: 31 de desembre). 

Comissió Europea (CE)

 Consulta   pública «Eleccions inclusives  a  Europa:  permetre  als  ciutadans de la  UE que

resideixen en un altre país de la UE que puguin exercir  el  seu dret  a participar  en les

eleccions municipals» (data límit: 12 de juliol). 

 Consulta   pública «Capacitats dels adults – comptes d’aprenentatge individuals: una eina per

millorar l’accés a la formació» (data límit: 16 de juliol). 

 Consulta   pública «Contaminació de l’aigua: normes de la UE sobre el tractament d’aigües

residuals urbanes (actualització)» (data límit: 21 de juliol). 

 Consulta   pública «Voluntariat juvenil: treballar en projectes en altres països de la UE» (data

límit: 21 de juliol). 

 Consulta   pública  «Protecció  a  escala  de  la  UE  de  les  indicacions  geogràfiques  dels

productes no agrícoles» (data límit: 22 de juliol). 

 Consulta   pública  «Estratègia  de la  UE pels  productes  tèxtils  sostenibles»  (data  límit:  4

d’agost). 

 Consulta   pública «Declaració de principis digitals: la «via europea» per a la societat digital»

(data límit: 2 de setembre). 

 Consulta   pública  «Sostenibilitat  mediambiental:  educació  i  formació»  (data  límit:  24  de

setembre). 

Espais de visibilitat 

 Premi   Capital Europea de la Innovació 2021 (data límit: 15 de juliol). 

 Premis   Europeus a la Promoció Empresarial 2021 (data límit: 16 de juliol). 

 Premi   ARLEM 2022 – Emprenedoria jove i local al Mediterrani (data de inici: 15 de juny; 
data límit: no especificada). 

 Premis   de la Setmana Europea de la Mobilitat 2021 (data límit: 16 – 22 de setembre, que 
són les dates en que se celebra aquest esdeveniment).  

https://mobilityweek.eu/emw-awards/
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/arlem-award-2022.aspx
https://gaue.diba.cat/premis-europeus-a-la-promocio-empresarial-2021/
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en#value
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Sostenibilidad-medioambiental-educacion-y-formacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13017-Declaracion-de-principios-digitales-la-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-Estrategia-de-la-UE-para-los-productos-textiles-sostenibles_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Proteccion-a-escala-de-la-UE-de-las-indicaciones-geograficas-de-los-productos-no-agricolas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Mobility-of-young-volunteers-across-the-European-Union-Update-of-the-EU-framework
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12405-Revision-of-the-Urban-Wastewater-Treatment-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Individual-Learning-Accounts-A-possibility-to-empower-individuals-to-undertake-training
http://cdlink2.cor.europa.eu/m/1/98870298/p1-b21159-f913c6114a4740ceafdd5f30eeacb6be/1/792/f02c38c1-6d14-4ee3-a5b0-2233c010a978
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2503-2021
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12733-Supporting-broad-and-inclusive-participation-of-mobile-EU-citizens-in-municipal-elections-in-Europe


 Premis   Natura 2000 (data límit: 30 de setembre). 

 Premi   per la Seguretat Viària Urbana (data límit: 31 d’octubre). 

Per a més informació sobre les  convocatòries dels programes europeus i conèixer els principals
fons europeus disponibles per al món local, us convidem a accedir a la Guia d’Ajuts de la Unió
Europea (GAUE) de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona. 

https://gaue.diba.cat/
https://gaue.diba.cat/cercador/
https://mobilityweek.eu/urban-road-safety-award/
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
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