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Semestrul european 2019 – Pachetul de primăvară:
Comisia adresează un avertisment României
cu privire la abaterea semnificativă
constatată în 2018
Comisia Europeană prezintă astăzi,
5 iunie, recomandările specifice
fiecărei țări pentru 2019, în care
definește orientările de politică
economică adresate tuturor statelor
membre ale UE pentru următoarele
12-18 luni.

Economia europeană este în creștere pentru al șaptelea an consecutiv și sunt semne că această tendință
se va menține și în 2020, economiile tuturor statelor membre fiind în expansiune în ciuda condițiilor mai
puțin favorabile și a incertitudinilor de la nivel mondial. Numărul persoanelor care au un loc de muncă a
atins o cifră record, iar rata șomajului nu a fost niciodată mai scăzută. Există însă în continuare decalaje
importante între țări, regiuni și categorii de populație. În acest context, Comisia invită statele membre să
continue pe calea progreselor realizate în ultimii ani. Aplicarea unor reforme eficace, însoțite de strategii
de investiții bine țintite și de politici fiscal-bugetare responsabile, funcționează în continuare ca o busolă
care ghidează cu succes procesul de modernizare a economiei europene.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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DiscoverEU: alți 763 de tineri
din România au bilete
pentru Europa
763 de români în vârstă de 18 ani au fost selectați să
primească un permis de călătorie DiscoverEU. Ei vor avea
posibilitatea de a călători maximum 30 de zile între
1 august 2019 și 31 ianuarie 2020. Aproximativ 20 000 de
tineri din toată Europa au fost selectați în această rundă
a programului. Aproape 95 000 de tineri s-au înscris la cea
de-a treia rundă a acestei noi inițiative a UE pentru tineret.
Aproximativ 20 000 de europeni în vârstă de 18 ani au fost
selectați să primească un permis de călătorie DiscoverEU.
Ei vor avea posibilitatea de a călători maximum 30 de zile
între 1 august 2019 și 31 ianuarie 2020.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Stagii la Parlamentul European:
aplicați până la 30 iunie!
Vreți să vedeți cum o instituție precum Parlamentul
European funcționează din interior? Aplicați pentru un
stagiu și aflați informații esențiale despre procesul de
luare de decizii european. Pentru a oferi oportunități de
formare profesională și o înțelegere a activității sale,
Parlamentul are un program de stagii care permite
absolvenților de studii universitare cu vârsta de 18 ani și
peste să vadă ce înseamnă o carieră în UE.
Știre completă:
Actualitate Parlamentul European

Noi drepturi și garanții pentru
copii în procedurile penale din UE
În fiecare an, în UE, peste 1 milion de copii fac obiectul
unor proceduri penale. Copiii sunt vulnerabili și au nevoie
de o protecție specială în toate etapele procedurilor. Grație
noilor norme care se aplică începând de astăzi, 11 iunie,
copiii ar trebui să beneficieze de asistența unui avocat și,
dacă sunt trimiși în închisoare, să li se rezerve spații
separate de cele destinate adulților. Viața privată trebuie
respectată, iar interogarea persoanelor va trebui
înregistrată pe un suport audiovizual sau într-o altă
manieră adecvată.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Digital Assembly 2019: noi acțiuni cu privire
la tehnologiile cuantice, raportul grupului
operativ UE-Africa și startup-urile digitale
Comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare,
Neven Mimica, a declarat: „Digitizarea reprezintă un
factor-cheie pentru realizarea de progrese nu numai în
Europa, ci și în Africa. De aceea colaborăm, în cadrul
Alianței Africa-Europa, cu parteneri de pe ambele
continente pentru a elabora politici care ne vor permite să
valorificăm capacitatea tehnologiei de a stimula investițiile,
de a crea locuri de muncă și de a contribui la dezvoltarea
durabilă. Astăzi, recomandăm politici și acțiuni concrete
menite să consolideze cooperarea digitală viitoare dintre
Africa și Europa.”
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Combaterea dezinformării în UE: 1000 de cazuri
detectate în 2019, dublu față de anul trecut
Astăzi, 14 iunie, au fost prezentate progresele înregistrate în
combaterea dezinformării și principalele concluzii desprinse
din alegerile europene, ca o contribuție la discuțiile liderilor
UE de săptămâna viitoare. Din ianuarie, 1000 de cazuri de
dezinformare au fost detectate, față de 434 în aceeași
perioadă anul trecut. Protejarea proceselor și a instituțiilor
noastre democratice împotriva dezinformării este o provocare
majoră pentru societățile de pe tot globul. Pentru a face față
acestei provocări, UE a luat inițiativa și a instituit un cadru
solid de acțiune coordonată, care respectă pe deplin valorile
europene și drepturile fundamentale.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

România, penultimul loc din UE conform
Indicelui economiei și societății digitale
România se situează pe locul 27 din cele 28 de state
membre ale UE în cadrul Indicelui economiei și societății
digitale (DESI) pentru 2019 al Comisiei Europene, publicat
astăzi, 11 iunie. Indicele monitorizează performanța digitală
globală din Europa și urmărește progresele înregistrate de
țările UE în ceea ce privește competitivitatea digitală. Țările
care și-au stabilit obiective ambițioase în conformitate cu
Strategia privind piața unică digitală a UE și le-au combinat
cu investiții adaptate au obținut performanțe mai bune într-o
perioadă de timp relativ scurtă.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Tablourile de bord privind
inovarea 2019: România ocupă
ultimul loc din UE

În ediția actuală a Tabloului, România este inclusă
în categoria „inovatori modești” și ocupă ultimul
loc din UE. La nivel general, Europa trebuie să își
aprofundeze capacitatea de inovare pentru a
face față concurenței pe piețele mondiale și
pentru a menține și îmbunătăți modul de viață
european, după cum a solicitat Consiliu European,
în iunie 2018 și în martie 2019.
Tabloul de bord european privind inovarea clasamentul pe țări. Coloanele colorate arată
performanța în materie de inovare în 2018, cratimele
orizontale indică performanța în 2017, iar coloanele gri
indică performanța în 2011, toate fiind în raport cu
media UE în 2011...............................................
Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă,
industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a afirmat:
„Tablourile de bord privind inovarea realizate de
Comisie ajută statele membre, regiunile și UE în
ansamblul său să identifice domeniile în care sunt
necesare reforme ale politicilor pentru a impulsiona
poziția de lider a Europei în materie de inovare.”
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România
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