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Acces facil al
cetățenilor
la propriile
date medicale
Cetățenii și-ar putea consulta și gestiona mai ușor datele medicale, iar autoritățile publice ar putea să le utilizeze
mult mai simplu pentru cercetare, profilaxie și reforme ale sistemului de sănătate, ca urmare a propunerilor
prezentate de Comisia Europeană miercuri, 25 aprilie. Acestea au la bază inițiativele anterioare de facilitare a
fluxului liber al datelor fără caracter personal în cadrul pieței unice digitale............................................................
Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară Vytenis Andriukaitis a declarat: „Propunerile noastre utilizează pe
deplin potențialul tehnologiilor digitale de a aduce îmbunătățiri în domeniul sănătății și cercetării medicale.
Acest fapt va facilita accesul la datele medicale, va consolida profilaxia bolilor și îngrijirea orientată către pacient,
va asigura o reacție rapidă la amenințările pandemice și va permite îmbunătățirea tratamentelor.”

Mai multe informații la: Reprezentanța Comisiei Europene în România.
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VentureEU:
2 miliarde € pentru
firmele inovatoare
Programul paneuropean de fonduri-din-fonduri pentru
capital de risc (Pan-European Venture Capital
Funds-of-Funds - VentureEU), lansat de Comisia
Europeană și Fondul European de Investiții (FEI) în
10 aprilie, urmărește atragerea investițiilor către
firmele inovatoare nou-înființate (start-ups) și cele în
curs de extindere (scale-ups)........................................
Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei și responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și
competitivitate, a declarat: „Când vorbim despre capitalul de risc, mărimea contează! Cu ajutorul VentureEU, numeroși
întreprinzători europeni inovatori vor beneficia în curând de investițiile de care au nevoie pentru a inova și pentru a avea
succes la scară mondială. Aceasta înseamnă mai multe locuri de muncă și o creștere economică sporită în Europa.”
VentureEU va furniza noi surse de finanțare, oferindu-le inovatorilor europeni posibilitatea de a deveni companii de elită
pe plan mondial. Se așteaptă ca aproximativ 1.500 de companii de tipul celor vizate, din întreaga UE, să aibă acces la acest
program......................................................................................................................................................
Context .....................................................................................................................................................
Comisia a anunțat crearea unui program paneuropean de fonduri-din-fonduri pentru capital de risc (VentureEU) în cadrul
Uniunii piețelor de capital (UPC) și al Inițiativei privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora.
Inițiativa a fost inițial propusă de comisarul Moedas ca parte a strategiei privind Știința deschisă, inovarea deschisă și
deschiderea către lume (Open Science, Open Innovation and Open to the World) din 2015.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Fără practici neloiale în lanțul de
aprovizionare cu alimente
Fermierii și IMM-urile vor beneficia de mai multă
certitudine și vor fi degrevate parțial de necesitatea de
a gestiona riscuri pe care nu le pot controla prin noile
măsuri de interzicere a practicilor comerciale neloiale
propuse de Comisia Europeană joi, 12 aprilie. Totodată,
micilor operatori le va fi asigurat un tratament mai
echitabil, iar autoritățile naționale vor putea impune
sancțiuni atunci când constată încălcări ale normelor în
vigoare.
Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan a declarat: „Tăria unui lanț este dată de cea mai slabă verigă a
sa. Un lanț de aprovizionare cu alimente eficient și eficace este un lanț echitabil. Propunerea prezentată se referă, în esență,
âla echitate, la a da o voce celor fără voce, celor care, fără vreo vină proprie, sunt victimele unei poziții de negociere slabe.”

Etape următoare...........................................................................................................................................
Propunerea Comisiei va lua forma unei directive europene și urmează să fie transmisă, împreună cu o evaluare a impactului,
celor doi colegiuitori, Parlamentul European și Consiliul UE......................................................................................

Context:................................................................................................................................................
Încă de la începutul mandatului său, Comisia a depus eforturi pentru realizarea unui lanț de aprovizionare cu alimente mai
echitabil și mai echilibrat........................................................................................................................................
Propunerile prezentate se bazează pe un cod de bune practici voluntar care există deja în cadrul lanțului de aprovizionare
cu alimente, cunoscut sub numele de Inițiativa privind lanțul de aprovizionare (Supply Chain Initiative - SCI).

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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UE, la un pas de încheierea unor
acorduri istorice cu Japonia și Singapore

Un pas important spre semnarea și încheierea
Acordului de parteneriat economic cu Japonia și
pentru acordurile comercial și de investiții cu
Singapore a fost făcut în 18 aprilie.
Comisia Europeană a prezentat Consiliului
rezultatele negocierilor purtate în vederea
acestor acorduri.
Acordul cu Japonia este cel mai important acord de
parteneriat comercial bilateral negociat vreodată de
Uniunea Europeană. Acesta va crea oportunități uriașe
de piață pentru ambele părți, va intensifica cooperarea
dintre Europa și Japonia în diverse domenii, va reafirma
angajamentul comun al celor două părți față de
dezvoltarea durabilă și va include, pentru prima oară,
un angajament specific referitor la Acordul de la Paris
privind schimbările climatice.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Competitivitate sporită în
comerțul cu amănuntul
Pentru a crea un sector de comerț cu amănuntul mai
deschis, integrat și competitiv, statele membre UE
beneficiază, începând de joi, 19 aprilie, de un set de
bune practici, ce abordează o multitudine de restricții
din domeniu, precum și de orientări pentru reforme și
pentru stabilirea de priorități în ceea ce privește
asigurarea respectării legislației relevante.
Comisia va continua să monitorizeze evoluția cadrelor
de reglementare relevante și a tendințelor economice.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Românii ar putea își să micșoreze facturile la utilități în
câțiva pași simpli. Comisia Europeană a lansat în România
o campanie de informare a cetățenilor cu privire la
modalitățile de reducere a consumului de energie și a
facturilor, fără să le fie afectat confortul personal.
O parte importantă a campaniei o reprezintă Pavilionul
expozițional „Economie la energie”, care va parcurge ruta
București (25 aprilie – 1 mai), Mioveni (3-6 mai) și
Craiova (9-13 mai), aducând cu el activități interactive
pentru vizitatori. Costul utilităților este mai mic în
România, comparativ cu cel din alte state europene,
însă românii se numără printre cetățenii care plătesc cele
mai mari facturi la utilități din Europa, raportat la venit.

Caravana „Economie la energie”, în România

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Deschiderea și gestionarea unei
afaceri se mută în mediul on-line

Companiile vor avea posibilitatea de a fuziona
sau de a se diviza, precum și de a se deplasa, mai
ușor în cadrul pieței unice datorită noilor norme
propuse de Comisia Europeană miercuri, 25 aprilie.
Acestea vor asigura, de asemenea, o mai bună
protecție a drepturilor angajaților, vor preveni
abuzurile fiscale și vor stimula potențialul de
creștere al companiilor europene prin
digitalizarea procesului de deschidere și
gestionare a unei afaceri.
Propunerile se concentrează pe norme armonizate
pentru:.............................................
- deplasarea, fuzionarea și divizarea societăților
comerciale, însoțite de garanții solide împotriva
abuzurilor, prin stabilirea unor proceduri comune
aplicabile la nivelul UE;.............................................
- crearea societăților comerciale online, care vor
permite companiilor să se înregistreze, să înființeze
noi filiale sau să depună documente la Registrul
Comerțului online; digitalizarea procesului de
înființare a unei firme va contribui la creșterea
eficacității și eficienței acestuia.

Context:..................................................................................................................................................
În mai 2015, Comisia a prezentat Strategia privind piața unică digitală, menită să răspundă provocărilor cu care
se confruntă economia digitală. În această strategie, Comisia s-a angajat să adopte norme mai simple și mai
puțin împovărătoare pentru companii. Acest lucru include punerea la dispoziție a unor soluții digitale pe care
acestea le pot utiliza pe tot parcursul ciclului lor de viață, în special în scopul înregistrării și depunerii
documentelor și informațiilor proprii acestora. De asemenea, Comisia a anunțat că va evalua necesitatea
actualizării normelor privind fuziunile transfrontaliere și a introducerii unor norme privind divizările
transfrontaliere.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România
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