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Prim-vicepreședintele Comisiei Europene,
Frans TIMMERMANS, a efectuat o vizită
oficială în România, în data de
20 aprilie 2017

Prim-vicepreședintele
Frans Timmermans
în vizită în România
La finalul acestei vizite, prim-vicepreședintele a susținut un dialog cu cetățenii, pe teme legate de Cartea albă
privind viitorul Europei, aniversarea a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma și a zece ani de la aderarea
României la Uniunea Europeană.

În timpul vizitei, prim-vicepreședintele s-a întâlnit cu

dl. Călin POPESCU-TĂRICEANU, președintele Senatului României, și cu dl. Liviu DRAGNEA, președintele Camerei
Deputaților, după care a discutat cu membrii comisiilor juridice și pentru afaceri europene din Parlamentul
României.
Sursa informației: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Liberi în UE,
fără plată pentru
roaming
Ultimul pas către eliminarea tarifelor de
roaming pe teritoriul Uniunii Europene a fost
făcut joi, 6 aprilie, când reprezentanții
Parlamentului European, Consiliului și Comisiei
a u co nve n i t a s u p ra m o d a l i tăț i l o r d e
reglementare a piețelor angro de roaming.
Astfel, negociatorii părților au convenit ca
plafoanele pentru tarifele de roaming să fie
limitate la 3,2 eurocenți/minut pentru apeluri
și la 1 eurocent/SMS, începând cu data de 15 iunie 2017. Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei Europene,
responsabil pentru piața unică digitală, a salutat încheierea acordului: „Aceasta a fost ultima piesă a puzzle-ului.
Din 15 iunie, europenii vor putea călători în UE fără să plătească pentru roaming. Ne-am asigurat, de asemenea,
că operatorii vor putea continua să concureze pentru a fi în măsură să propună cele mai atractive oferte pe
piețele naționale.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Bugetul Orizont 2020, suplimentat
cu 200 milioane de euro
Parlamentul European a aprobat, în data de 5 aprilie,
suplimentarea cu 200 de milioane de euro a
bugetului pentru Orizont 2020, programul UE de
finanțare a cercetării și inovării. Decizia a fost
adoptată pe baza unui compromis, la care s-a ajuns
împreună cu statele membre, în ceea ce privește
evaluarea intermediară a bugetului UE. Aprobarea
oficială finală va urma, cel mai probabil, în
următoarele săptămâni.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Iniţiativa „Sate inteligente” a fost lansată
Marți, 11 aprilie, comisarul pentru politică regională, Corina
Creţu,a lansat inițiativa „Sate inteligente”, împreună cu colegii
săi, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală,
Phil Hogan, și comisarul european pentru Transporturi,
Violeta Bulc, precum și cu dnii Bogovic Franc și Tibor Szanyi,
membri ai Parlamentului European.
Știre completă: Parlamentul European
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60 de ani de Uniune Europeană,
60 de ani de beneﬁcii

România are cele mai multe
podgorii din UE

Cu nu mai puțin de 855.000 zone
individuale înregistrate, România
deține cel mai mare număr de
podgorii din Uniunea Europeană

Această cifră reprezintă nu mai puțin de
36% din totalul acestora, la nivel european.
În ceea ce privește numărul total de hectare
de podgorie, cifrele Eurostat plasează
România pe locul 5, ea înregistrând 6% din
suprafața totală cultivată cu viță de vie din
Europa. Datele au fost publicate de
Eurostat marți, 4 aprilie 2017.
La nivel european, Spania deține cea mai
mare suprafață cultivată cu viță de vie
(941.000 de hectare, adică 30% din totalul
UE), urmată de Franța (803.000 ha - 25%),
Italia (610.000 ha - 19%) Portugalia
(199.000 ha - 6%) și România (184.000,
respectiv tot 6%)......................
Așa cum se menționează deja, România
conduce clasamentul european detașat,
având cu peste 300 de mii de podgorii mai mult decât Spania (518.000), clasată pe locul doi. Podiumul este încheiat de Italia
unde, la finalul anului 2015 (ultimul evaluat), erau înregistrate 299.000 podgorii. Potrivit datelor Eurostat, cea mai mare
suprafață medie a unei podgorii este înregistrată în Franța, unde o astfel de unitate ocupă 10,5 hectare. La polul opus se află
România, unde suprafața medie a unei podgorii este de doar 0,2 hectare. Un alt aspect reliefat de datele analizate evidențiează
faptul că doar 27,7% din suprafața totală ocupată de podgoriile din România este dedicată producerii de vinuri de calitate
superioară. Ungaria, Germania și Marea Britanie sunt statele membre care dedică 100% din suprafața viticolă acestui segment
de calitate......................................................................................................................................

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Gestionarea deșeurilor: România în fața Curții Europene de Justiție
Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru
neîndeplinirea obligației de a revizui și adopta planul național de gestionare
a deșeurilor și programul de prevenire a generării de deșeuri, în conformitate
cu obiectivele Directivei-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE) și
ale economiei circulare. În pofida avertismentelor anterioare din partea
Comisiei, autoritățile române nu și-au îndeplinit obligația de a revizui și
actualiza planul național de gestionare a deșeurilor și programul de prevenire
a generării de deșeuri. Această revizuire ar fi trebuit să aibă loc cel târziu în
2013. Comisia a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în
septembrie 2015 și a trimis României un aviz motivat în mai 2016, solicitându-le
autorităților să adopte rapid aceste instrumente de bază prevăzute de legislația
în materie de deșeuri. Comisia a verificat dacă fiecare stat membru și-a
respectat aceste obligații. Au fost inițiate proceduri de constatare a neîndeplinirii
obligațiilorîmpotriva mai multor state membre, printre care Belgia, Cipru, Croația,
Italia, Franța, Spania și Slovenia. Aceste cazuri se află în stadii diferite, iar două
au fost deja închise (Slovenia și Croația) după adoptarea unor planuri și
programe adecvate. România este unul dintre cele mai neperformante state
membre în ceea ce privește gestionarea deșeurilor municipale solide. În 2015
aceasta a înregistrat cea mai mare rată de depozitare a deșeurilor din UE, mai
exact 72 %, cu mult peste media UE de 25,6 %.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Noi începuturi: reevaluarea relațiilor UE-Turcia
De la comerț la NATO, UE și Turcia s-au bucurat de o relație productivă în
multe domenii timp de decenii. Recent însă, relațiile s-au răcit din cauză
îngrijorărilor legate de situația democrației în țara în care sunt închise
ziare și închiși jurnaliști. Eurodeputații se întreabă dacă nu cumva a venit
momentul regândirii felului în care UE cooperează cu Turcia.

O parte dintre deputați au propus să se meargă mai departe. Manfred Weber
(PPE, Germania) a spus că „Turcia merge în direcția greșită; este timpul să ne
reevaluăm relația”....................................................................................
Syed Kamall (CRE, Regatul Unit) a spus că „trebuie să fim cinstiți cu Turcia și să-i
s p u n e m c ă e s t e p o s i b i l s ă n u d e v i n ă n i c i o d a t ă m e m b r u U E ”.
Kati Piri (S&D, Olanda), raportor pentru progresul Turciei către aderarea la UE, a
fost împotriva încetării negocierilor de aderare: „În Turcia sunt milioane de oameni
care împărtășesc valorile europene, milioane care doresc ca UE să rămână ancora
reformelor din țara lor”.
Sursa informației: Parlamentul European
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Aderarea la UE
Turcia este membru asociat la
Comunitatea Economică Europeană
din 1963 și a candidat la aderare în
1987. A fost recunoscută drept stat
candidat în 1999, dar negocierile nu
au început înainte de 2005.
Până acum, 16 din cele 35 de
capitole au fost deschise și doar
unul închis.........................................
În noiembrie anul trecut, deputații
europeni au adoptat o rezoluție
care cere suspendare temporară a
negocierilor atâta vreme cât în Turcia
vor continua represiunile.
Pe 26 aprilie, în cadrul unei dezbateri
d e s p r e Tu r c i a , p r e ș e d i n t e l e
Parlamentului, Antonio Tajani, a
spus că „UE nu are nicio intenție de
a închide ușa cetățenilor turci, care
ne rămân prieteni”. „Pe de altă
parte, nu putem să ne întoarcem cu
spatele când au loc evenimente
opuse construcției europene.
Libertatea presei, libertatea de
exprimare sunt drepturi vitale
pentru oricine dorește să adere la
UE, iar pedeapsa cu moartea este o
condiție inviolabilă”, a adăugat
dumnealui.

