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Pactul climatic european:
responsabilizarea cetățenilor pentru
a construi o Europă mai ecologică
Comisia Europeană a lansat pe 9 decembrie, Pactul climatic european, o
inițiativă la nivelul UE prin care cetățenii, comunitățile și organizațiile sunt
invitate să participe la acțiunile în domeniul climei și să construiască o
Europă mai ecologică. Ca parte componentă a Pactului verde european,
Pactul climatic oferă tuturor un spațiu pentru a face schimb de informații
în legătură cu criza climatică, a dezbate pe această temă și a acționa,
precum și pentru a face parte dintr-o mișcare europeană pentru climă, în
continuă expansiune.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat:
„Pactul climatic european îi va reuni pe toți cei care doresc să ia măsuri pentru planeta noastră.
Prin intermediul acestui pact, dorim să îi ajutăm pe toți oamenii din Europa să acționeze în viața lor de zi cu zi;
de asemenea, dorim să le oferim tuturor ocazia de a se implica în tranziția către o economie verde și de a fi surse
de inspirație unii pentru alții. În combaterea schimbărilor climatice, oricare dintre noi poate lua măsuri și fiecare
dintre noi își poate aduce contribuția.”
În urmă cu un an, Comisia a lansat Pactul verde european, un plan de transformare a UE într-o societate echitabilă,
sănătoasă, durabilă și prosperă și de refacere a modului în care interacționăm cu natura.
Comisia instituie în momentul de față politicile și legislația necesare pentru realizarea unor schimbări sistemice,
însă soluțiile prezentate în Pactul verde pot avea succes numai dacă toată lumea este implicată și contribuie în
mod activ.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Relațiile cu Regatul Unit: Comisia propune măsuri
de contingență specifice pentru a se pregăti pentru
un posibil scenariu fără acord
Deși Comisia va continua să facă tot posibilul pentru a
ajunge la un acord reciproc avantajos cu Regatul Unit, în
prezent există o foarte mare incertitudine cu privire la
intrarea în vigoare a unui acord la 1 ianuarie 2021.
Comisia Europeană a prezentat pe 10 decembrie, un set de
măsuri de contingență specifice care vor asigura
conectivitatea aeriană și rutieră reciproce de bază între UE
și Regatul Unit, precum și posibilitatea accesului reciproc
la pescuit pentru navele din UE și din Regatul Unit în apele
celeilalte părți.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Erasmus+ și Corpul european de solidaritate:
investiții pentru generațiile viitoare ale Europei
Comisia a publicat pe 16 decembrie, Raportul anual
pentru 2019 privind Erasmus+, care arată că programul
și-a îndeplinit pe deplin obiectivele pentru anul respectiv,
cu niveluri excelente de punere în aplicare și o utilizare
eficientă a fondurilor. Bugetul total pentru programul
Erasmus+ crește de la an la an, ridicându-se în 2019 la
3,37 miliarde EUR - cu 547 de milioane EUR mai mult
decât în 2018, ceea ce reprezintă o creștere de 20 %.
Cu acest buget, Erasmus+ a sprijinit aproape 940 000 de
experiențe de învățare în străinătate și a oferit finanțare
unui număr de aproximativ 25 000 de proiecte și 111 000
de organizații.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Comisia lansează aplicația mobilă Re-open EU, care
oferă actualizări periodice cu privire la măsurile în
materie de sănătate, siguranță și călătorie legate de
coronavirus din întreaga Europă
Comisia a lansat o aplicație mobilă, Re-open EU, disponibilă
gratuit pentru telefoanele Android și iOS.
Lansarea vine după succesul platformei web Re-open EU,
care a fost vizitată de aproape 8 milioane de ori de la
lansarea sa la jumătatea lunii iunie.
Informațiile sunt disponibile în cele 24 de limbi oficiale ale
UE și se utilizează date verificate care provin de la Centrul
European de Prevenire și Control al Bolilor și de la statele
membre.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Coronavirus: Comisia încheie discuțiile
preliminare cu Novavax în vederea achiziționării
unui nou vaccin potențial
Comisia Europeană a încheiat pe 17 decembrie, discuțiile
preliminare cu compania farmaceutică Novavax în vederea
achiziționării vaccinului potențial împotriva COVID-19 produs
de aceasta. Contractul avut în vedere cu Novavax ar urma să
ofere tuturor statelor membre ale UE posibilitatea de a
achiziționa 100 de milioane de doze și până la 100 de
milioane de doze suplimentare. Discuțiile preliminare cu
Novavax finalizate astăzi vin în completarea unui portofoliu
deja larg și asigurat de vaccinuri care urmează să fie produse
în Europa, incluzând contractele deja semnate cu
AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV,
BioNtech-Pfizer, CureVac și Moderna.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

O Europă pregătită pentru era digitală: Comisia
propune norme noi pentru platformele digitale
Comisia a propus pe 15 decembrie, o reformă ambițioasă
a spațiului digital și un set cuprinzător de norme noi pentru
toate tipurile de servicii digitale, printre care platformele de
comunicare socială, piețele online și alte platforme online
care operează în Uniunea Europeană: Actul legislativ privind
serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale.
Valorile europene se află în centrul ambelor propuneri.
Noile norme vor proteja mai bine consumatorii și drepturile
lor fundamentale online și vor duce la piețe digitale mai
echitabile și mai deschise pentru toți.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

O transformare fundamentală a transporturilor:
Comisia își prezintă planul pentru o mobilitate verde,
inteligentă și la prețuri abordabile
Comisia Europeană și-a prezentat pe 9 decembrie,
„Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă”,
însoțită de un plan de acțiune cuprinzând 82 de inițiative care
vor ghida activitatea noastră în următorii patru ani. Această
strategie pune bazele procesului prin care sistemul de
transport al Uniunii își poate realiza transformarea verde și
digitală și poate deveni mai rezilient în fața viitoarelor crize.
După cum se subliniază în Pactul verde european, rezultatul
va fi o reducere cu 90 % a emisiilor până în 2050, obținută
grație unui sistem de transport inteligent, competitiv, sigur,
accesibil și la prețuri abordabile.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Un nou instrument de finanțare al UE, în valoare
de până la 150 de milioane de euro, pentru
sprijinirea companiilor europene din domeniul
inteligenței artificiale

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a
declarat: „Europa are tot ceea ce este necesar pentru a
deveni un centru al dezvoltării de tehnologii de vârf în
domeniul inteligenței artificiale. Dispunem de talente și
de o multitudine de date industriale — ambele elemente
ne vor oferi un avantaj comparativ important în IA, dacă
le utilizăm cu înțelepciune. Suntem în curs de elaborare
a unui cadru pentru a ne valorifica punctele forte și a
consolida încrederea — inclusiv prin norme clare și
previzibile. Mecanismul de coinvestiții anunțat astăzi va
sprijini în continuare companiile, astfel încât acestea să
se poată dezvolta în UE datorită conceperii și
implementării de inteligență artificială fiabilă.”
Prin colaborarea cu investitori privați, Banca Europeană

de Investiții preconizează că va sprijini aproximativ 20-30 de întreprinderi mici și mijlocii. Noile fonduri vor fi
disponibile în UE și în țările asociate la programul Orizont 2020 și se preconizează că vor fi utilizate în următorii
patru ani. Informații suplimentare privind mecanismul de coinvestiții pot fi găsite în comunicatul de presă al BEI.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România
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