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PROJECTE EUROPE DIRECT
PUBLICACIÓ EXPLICATIVA DE LA XARXA DE CENTRES D’INFORMACIÓ “EUROPE DIRECT”

Des de la Xarxa Europe Direct Espanya, s’edita la publicació Propostes Europees per a una
Joventut amb Futur, on s’aborden les prioritats establertes per la Comissió Juncker, temes
d’interès sobre Europa, mobilitat i oportunitats per a jóves a Europa.

Aquest projecte ha estat elaborat en col•laboració pels Centres d’Informació Europea al
Ciutadà Europe Direct.

Xarxa d’Oficines d’Informació Europea EUROPE DIRECT
Per a més informació sobre la Xarxa Europe Direct Espanya visiteu la web:
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/index_es.htm
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Publicació Propostes Europees per a una Joventut amb Futur
Publicació electrònica de la Xarxa de Centres d’Informació EUROPE DIRECT
Edita i distribueix electrònicament: XARXA EUROPE DIRECT
Direcció, documentació: XARXA EUROPE DIRECT
Maquetació i disseny: Europe Direct Segovia
El butlletí Propostes Europees per a una joventut amb Futur està disponible en format electrònic i disponible per al seu
enviament o consulta en les oficines d’Europe Direct participants (descarregable com a PDF en els seus llocs web).
Reservats tots els drets a excepció dels textos de les fonts esmentades a les quals pertanyen així com les imatges,
que pertanyen als seus respectius autors i als serveis audiovisuals de la Comissió Europea. Europe Direct i la Comissió
Europea no es fan responsables de la informació subministrada per les fonts ni compartixen necessàriament les
opinions aportades en les col•laboracions.
EUROPE DIRECT és un projecte finançat per la Comissió Europea i diferents institucions espanyoles. La Xarxa
Europe Direct és una de les principals eines de què disposa la Comissió Europea per a informar els ciutadans en
matèria europea, respondre les seves preguntes, realitzar activitats i en definitiva acostar Europa als ciutadans,
realitzant a més nombroses activitats a fi de difondre Europa als ciutadans espanyols.
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Presentació
El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha
proposat renovar la Unió Europea sobre la base d’una agenda
que se centrarà en deu àmbits d’actuació, les anomenades
“Prioritats Juncker”.
Tretze oficines de la Xarxa Europe Direct Espanya s’han
coordinat per a tirar endavant un projecte amb què es pretén
traslladar, amb un llenguatge més pròxim i intel•ligible per als
joves, les prioritats sobre les quals s’està treballant en la Unió
Europea.
El resultat es materialitza en aquest document de consulta
interactiu, en el qual es poden trobar les principals oportunitats, mesures i recursos destinats als joves europeus en el
context de les 10 Prioritats Juncker.
Europe Direct és una xarxa de punts d’informació i centres de
documentació arreu d’Europa que tenen com a missió ajudarte a entendre i resoldre preguntes sobre la Unió Europea, i
donar a conéixer les oportunitats que la Unió ofereix als seus
ciutadans i ciutadanes.

Vine a visitar-nos,

treballem per a tu

Europa parla, nosaltres t’ho contem...

Ocupació, creixement i inversió
La primera prioritat del president de la Comissió serà reforçar la competitivitat
d’Europa i estimular la inversió per crear ocupació. El pressupost de la UE i del Banc
Europeu d’Inversions (BEI) ha d’utilitzar-se per estimular la inversió privada en
l’economia real amb inversions més intel·ligents i dirigides a l’èxit d’objectius
específics, menys reglamentació i més flexibilitat.
S’estima una mobilització de fins a 300.000 milions d’euros d’inversió pública i
privada addicional en l’economia real en tan sols tres anys.
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GARANTIA JUVENIL:
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/
EURES:
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L’ocupació juvenil forma part de la política d’ocupació de la UE, dins del
context més ampli de l'estrategia de creixement i ocupació Europa 2020.
Entre les mesures específiques adoptades per la Comissió per
ajudar a reduir la desocupació juvenil s’inclouen:
— La Iniciativa d’Oportunitats per a la Joventut, que inclou, al seu torn,
projectes pilot relacionats amb la Garantia Juvenil i ajudes a la mobilitat
eures, en concret: El teu treball EURES-FSE i «El teu primer treball EURES».
— La Garantia Juvenil, amb la qual s’intenta aconseguir que tots els joves de
16 a 29 anys tinguin la seguretat de rebre una bona oferta d’ocupació, educació
contínua o un període d’aprenentatge o pràctiques en un termini de quatre
mesos després d’acabar l’educació formal o quedar-se en desocupació.

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
ESTUDIA, APRÈN, FORMA’T, TREBALLA. Informa’t:
https://ec.europa.eu/spain/education_es

’t
a
m
r
info
|7

Mercat únic digital sense fronteres
El mercat únic és un dels majors èxits
de la Unió Europea. La lliure circulació
de persones, béns i serveis ha contribuït al creixement econòmic i la prosperitat d’Europa
e
jov
a
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— Tenir mes accés a internet.
— El final de les despeses del roaming.

La Comissió Europea té com a prioritat adaptarse a l’era digital i crear un mercat únic digital
segur, integrat i sense fronteres per a:
— Crear ocupació
— Eliminar els obstacles pel bloqueig
geogràfic que impedixen als consumidors
comprar productes.
— Accedir a aplicacions i llocs web ubicats en
un altre país de la UE.

— Comprar des de casa: Protecció a
l’usuari en el comerç en línia.
— Noves ocupacions, el Sector TIC,
la gran promesa laboral.

«You don’t have to be a techie
to believe in technology»
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www.expansion.com/emprendedores-em-pleo/
empleo/2015/05/26/5564aa3d46163f5a33
8b459b.html
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Unió de l’energia i el clima
La Comissió ha posat en marxa un
pla per a crear a Europa una Unió
de l’Energia i així garantir que la
ciutadania i les empreses de la
UE tinguin un subministrament
energètic:

tu pots aju
dar(-te)

Segur

Assequible

Respectuós amb el clima

implica’t
Informa’t +
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Mercat interior
PROGRAMA EUROPEU
D’EDUCACIÓ,
FORMACIÓ, JOVENTUT i
ESPORT:
Intercanvis Juvenils: trobades arreu d’Europa.
Diàleg estructurat: debats entre joves i responsables de la presa de
decisions en l’àmbit de la joventut.
Servei de Voluntariat Europeu: experiència d’aprenentatge en l’àmbit
de l’educació no formal, en què els joves de 17 a 30 anys, adquireixen
competències personals, educatives i professionals.

El pressupost de la UE contribueïx a l’aplicació de
polítiques que intenten millorar les vides dels europeus, així com influir positivament en el món.
Com a ciutadà europeu pots estudiar, viure, fer compres,
treballar i pagar amb una moneda única en qualsevol
país de la zona euro... milers d’oportunitats en tot
Europa, i més enllà.

Carnet Jove Europeu:

www.injuve.es/movilidad-y-ocio/noticia/
carne-joven-european-youth-card

Targeta Sanitària Europea:
www.youtube.com/watch?
v=AcM44sJ2n9c

JOVES EMPRESARIS
Erasmus per a jóvens emprenedors:

www.erasmus-entrepreneurs.eu/
index.php?lan=es

Xarxa Enterprise Europe Network:
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http://een.ec.europa.eu/

| 13

Unió econòmica i monetària
La quarta prioritat serà continuar amb la reforma de
la nostra unió monetària cap a l’estabilitat de la
moneda única, amb la dimensió social d’Europa en
ment. En els pròxims anys, es buscarà consolidar i
complementar les mesures desenvolupades durant la
crisi, simplificant-les i fent-les socialment més legítimes.

Per a la generació de joves adults de 2020, l’euro
serà l’única moneda nacional que han conegut i 3a
moneda més forta del món.
La realitat de la Unió Econòmica i Monetària segueix
incompleta: divergència significativa dels resultats
econòmics per països (desocupació, persones en
pe-rill de marginació social…) que posa de manifest
la necessitat de realitzar noves mesures, més concretes.

Com a jove europeu pots:
— Viatjar per la zona euro amb una moneda
única.
— Emprendre de forma senzilla en un altre país.
— Beneficiar-te d’avantatges socials i fiscals
en la UEM.
— Gaudir d’una estabilitat econòmica i de preus.

a
tic
c
à
r
la p
n
e

Parlament europeu:
www.europarl.europa.eu/
aboutparliament/es
Banc Central Europeu:
http://een.ec.europa.eu/

i en la
Países que usan el euro
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Portal la teva Europa:
www.ecb.europa.eu/home/html/
index.en.html
Informa’t:
http://europa.eu/contact/meet-us/
spain/index_es.htm
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Acord de lliure comerç UE - EUA
Què has de saber del TTIP?
L’Acord de Lliure Comerç d’UE-EUA consisteix
en la negociació d’un acord comercial raonable
i equilibrat amb els Estats Units d’Amèrica, en
un esperit de transparència i beneficis mutus i
recíprocs.
Fes una ullada als 10 mites més estesos sobre l’acord...
Mite
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Realitat

El TTIP debilitarà les estrictes normes de la UE
que protegeixen les persones i el planeta.

Les normes de la UE simplement no són objecte de negociació. El TTIP les respectarà.

El TTIP suposarà un descens del nivell de
seguretat alimentària a Europa.

El TTIP respectarà plenament les normes de
seguretat alimentària.

Els aranzels entre la UE i els EUA ja són baixos.
El TTIP és només un pretext per a desmantellar
la normativa de la UE.

Alguns sectors de la indústria de la UE encara
tenen aranzels elevats que encareixen el
comerç de mercaderies.

El TTIP permetria a les empreses d'EUA
demandar els governs nacionals.

El TTIP reforçaria el sistema de resolució de
litigis entre les empreses i els governs.

El TTIP obligarà els governs de la UE a privatitzar els serveis públics de què tots depenem.

Tots els acords comercials de la UE deixen
lli-bertat als governs per a gestionar els
serveis públics.

El TTIP serà el final del cine europeu i altres
indústries creatives.

El TTIP respectarà la indústria cultural amb la
seva diversitat i característiques.

El TTIP suposarà una carrera a la baixa al medi
ambient i drets laborals.

Es dedicarà un capítol específic en el TTIP a
impulsar el desenvolupament sostenible.

Els països en desenvolupament es veuran
perjudicats pel TTIP.

Alguns estudis assenyalen que altres països
també es beneficiarien.

Els ciutadans no tenen idea del que es debat:
són les grans empreses les que tallen el
bacallà.

Les negociacions del TTIP són les més
obertes que mai s'han celebrat en un acord
comercial.

Els governs i els polítics no tenen control
sobre el que es negocia

Els governs i diputats del Parlament
Europeu tenen l'última paraula sobre el TTIP

Tens una idea única i t’atreveixes a emprendre? La patent de
la teva idea serà vàlida a la UE i EUA per igual, ja no hauràs
de preocupar-te perquè els requisits de qualitat siguin diferents…
Podràs comercialitzar el mateix producte en ambdós mercats!
I segur que controles de
comerç electrònic!
Desenvolupa el teu negoci en el
mercat americà sense moure’t de
casa i, si la cosa marxa bé, obri
sucursals de la teva empresa allí…
Amb assessors especialitzats!
Més llocs de treball? SÍ, ÉS
POSSIBLE!
Si augmenta el comerç entre les
dos parts, es crearan centenars de
milers de llocs de treball a la UE,
treball a distància per a empreses
nord-americanes o contractes
amb les seves autoritats

...i no et perdis en les converses més
controvertides. Comparteix la teva opinió!

Beneficios del TTIP
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Justícia i drets fonamentals
La Unió Europea no és només un mercat comú de bens i serveis. Els europeus compartim valors que estan recollits a la
Carta de Drets Fonamentals; no hem de perdre de vista els
nostres valors de justícia. A més, és necessari fer més fàcil
la vida dels que estudien, treballen, es casen o matriculen
un cotxe en altres Estats. Per això és necessari construir
ponts entre els diferents sistemes legals de la UE.

Què fa la UE en el dia a dia:
https://europa.eu/european-union/topics_es

¿Problemes de residència, visats, treball, estudis o negocis en un altre país de la UE? SOLVIT
proporciona solucions:

La Carta de Drets agrupa els drets i llibertats en sis categories:
dignitat, llibertats, igualtat, solidaritat, ciutadania, justícia.

El portal e-Justicia és el
punt d’accés per obtenir
informació en l’àmbit de
la justícia, conéixer els
nostres drets i resoldre
conflictes https://ejustice.europa.eu/
home.do?
plang=es&action=home
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Migració
S’elaborarà una nova política comuna d’asil que és, per
sobre de tot, un imperatiu humanitari.
És desig de la Comissió impulsar una nova política europea
en matèria de migració legal, revisar la legislació sobre la
«Targeta Blava» i afrontar més fermament la migració irregular.

Si ets ciutadà de la Unió Europea, pots accedir a informació
sobre els drets dels Ciutadans de la Unió Europea i dels
teus familiars que no ho siguin
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
La crisi de migració actual està deixant milers d’històries per
a contar... no te les perdis i conta la teva:

Portal d’Immigració de la UE:

Si ets ciutadà d’un país que no pertany a la Unió Europea
i t’agradaria emigrar a un dels països de la Unió:

http://migratory-pressures.eu/

Asil i refugi:
La Comissió Europea
reacciona. Consulta les
últimes novetats:
20 |
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La UE: actor en l’escenari mundial
La UE necessita una política exterior comuna forta, per a
respondre de forma eficaç als canvis globals, incloses les
crisis en els països veïns, projectar els seus valors i
contribuir a la pau i prosperitat mundial.
info
rma
’t
La política exterior
de la UE es basa en la
diplomàcia, mentre que
tant el comerç, com
l’ajuda, la seguretat i la
defensa exerceixen
papers complementaris.

VOLUNTARIAT HUMANITARI
L’Oficina Europea d’Ajuda Humanitària de la Comissió
Europea (ECHO) ofereix oportunitats internacionals de
voluntariat en activitats d’ajuda humanitària i protecció
civil al voltant del món:

En la seua condició de major donant mundial de finançament del
des-envolupament, la UE gaudeix de la millor posició per a cooperar
amb els països en desenvolupament

PROFESSIONALS JÚNIOR EN DELEGACIONS
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Encara que la UE només posseeïx a l’entorn del 7 % de la població mundial, la seva participació
econòmica representa més de 24 % del PIB mundial.

El Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) i la
Comissió Europea han establert un programa de
pràctiques d’alt nivell per a donar l’oportunitat a
professionals júnior d’alta qualificació de tots
els Estats membres, de treballar en Delegacions
de la UE per tot el món.
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Una unió de canvi democràtic
Per primera vegada, en 2014, els països de la UE van
tenir en compte els resultats de les eleccions per a
proposar un candidat a president de la Comissió Europea.
Va ser un dels molts passos per aconseguir una Unió
Europea més democràtica i pròxima als ciutadans.

TU TENS VEU A EUROPA
Dóna la teva
opinió i
participa en
les consultes:
ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm
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A través del programa «Legislar
millor», la Comissió vol prestar
més atenció al que pensa la
ciutadania des que sorgeix la
idea fins a l’aprovació de la
proposta i l’avaluació de la
mesura.
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@EuropeanYouthEU
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La informació a la Unió Europea
La Unió Europea compta amb una sèrie de punts
d’informació per informar-se sobre aspectes que li
interessen de la Unió Europea, dubtes que resoldre o
qüestions pràctiques a conèixer.

Per a la joventut,
existeixen, a més,
xarxes específiques
d'informació sobre
temes d’interés i
necessitats que els
afecten especialment.

EUROPA PER A
PERSONES JOVES I
ADOLESCENTS:

Portal Europeu de la Juventut

Kids corner
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CONEIXES
ELS PUNTS
D’INFORMACIÓ
EUROPEA?
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Les deu prioritats de
la Comissió Juncker:

Estratègia
Europa 2020:
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Centres Col·laboradors:

ED A Coruña
Deputación Da Coruña

ED Albacete
Ayuntamiento de Albacete

europedirect@dacoruna.gal
www.dacoruna.gal/europedirect

ED Bizkaia
Fundacion EDE

europedirect@fundacionede.org
www.europedirectbizkaia.org

europadirecto@ayto-albacete.es
europedirect.albacetejoven.es

ED Cámara de Ourense
Cámara de Comercio e Industria de Ourense

ED Córdoba
Diputación de Córdoba

europedirect@dipucordoba.es
www.dipucordoba.es/europedirect

ED Región de Murcia
Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia
infoeuropadirecto@listas.carm.es
www.carm.es

ED Segovia
Ayuntamiento de Segovia
europadirect@segovia.es
www.segovia.es

ED Asturias
Federación Asturiana de Concejos

europedirect@camaraourense.com
www.camaraourense.com

ED Huelva
Diputación de Huelva
europadirecto@diphuelva.org
diphuelva.es/europadirecto

europedirect@facc.info
www.facc.info

ED Cantabria
Gobierno de Cantabria
cantabriaeuropa@cantabria.es
www.cantabriaeuropa.org

ED LLeida
Ajuntament de Lleida
europedirectlleida@paeria.cat
http://europedirect.paeria.cat

ED Salamanca
Universidad de Salamanca
europedirect@usal.es
www.usal.es

ED Valencia
Generalitat Valenciana
europedirect_pre@gva.es
www.europedirect-valencia.info

JUNTS SOM MÉS

