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România contribuie la
sprijinul internațional
acordat Greciei
România și Italia au trimis 4 avioane, iar forțele terestre
cipriote acționează deja la fața locului, în cadrul asistenței
mobilizate prin Mecanismul UE de protecție civilă în urma
incendiilor din Grecia. Alte țări care și-au anunțat sprijinul
pentru Grecia sunt: Spania, Bulgaria, Croația, Portugalia,
Malta și Muntenegru.

Comisarul european Christos Stylianides, responsabil pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, a declarat:
"Aici, la Atena, m-am întâlnit cu ministrul Nikos Toskas pentru a face schimb de informații cu privire la cele mai
recente evoluții. Am reiterat angajamentul UE de a continua să facă tot ce este necesar pentru a ajuta poporul și
autoritățile elene în această situație dramatică. Suntem împreună cu toții în situația de față. Este o zi de doliu, dar
împreună, ca europeni, suntem hotărâți să combatem în mod decisiv aceste incendii. Prin Mecanismul nostru de
protecție civilă, am contribuit la mobilizarea avioanelor, vehiculelor, personalului medical și pompierilor. Am mai
primit și alte oferte și le mulțumesc tuturor țărilor care au oferit sprijin. Prioritatea trebuie să fie în continuare
ajutorarea persoanelor afectate, atâta timp cât este nevoie."......................................................................................
A fost mobilizat și sistemul spațial Copernicus pentru a furniza autorităților hărți detaliate prin
satelit. Comisia continuă să ofere sprijin și altor state care au nevoie. În Suedia, au fost mobilizate 7 avioane, peste
300 de pompieri și 60 de vehicule utilitare, care operează deja în regiunile afectate de incendii. În Letonia, sistemul
Copernicus a fost activat în scopul realizării unor hărți cu regiunile care prezintă riscuri.
Mai multe informații la: Reprezentanța Comisiei Europene în România.
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Flux nestingherit de date
între UE și Japonia
La Tokyo, UE și Japonia au încheiat cu succes discuțiile cu
privire la adecvarea reciprocă a nivelului de protecție a
datelor. Cele două părți au convenit ca sistemele relevante
să beneficieze de recunoaștere reciprocă, acest lucru
permițând un flux liber de date între UE și Japonia, în
condiții de siguranță..........................................................
Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și
egalitate de gen, a declarat: „Japonia și UE sunt deja
parteneri strategici. Datele sunt carburantul economiei
globale, iar acest acord va permite circulația în condiții de
siguranță a datelor între noi, ceea ce este atât în avantajul
cetățenilor, cât și al economiilor noastre. În același timp, ne
eafirmăm angajamentul față de valorile noastre comune
privind protecția datelor cu caracter personal. Sunt deci convinsă că, lucrând împreună, putem defini standardele mondiale
în materie de protecție a datelor și juca un rol de lider în acest domeniu important.” Odată adoptat, acordul va acoperi atât
datele cu caracter personal transmise în scopuri comerciale, cât și cele cu caracter personal comunicate între autoritățile UE
și cele japoneze în scopul aplicării legii, garantând că pentru toate aceste schimburi se aplică un nivel ridicat de protecție.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Proiecte din 20 de țări în semifinala
EUSIC, la Cluj
Între 16 și 18 iulie, 60 de tineri europeni își prezintă, la Cluj,
proiectele selectate în semifinala Competiției Europene de
Inovare Socială (EUSIC). Cele 30 de echipe semifinaliste, din
20 de țări, printre care se numără și trei ce reprezintă
România, au fost selectate din peste 700 de proiecte
eligibile. Acestea vor beneficia de un program de accelerare
a propriilor idei de inovații sociale, iar cei trei câștigători
vor primi, fiecare, un premiu în valoare de 50.000 euro.
Competiția, organizată în memoria lui Diogo Vasconcelos,
lider inovator, a ajuns la a șasea ediție, iar pentru 2018 a fost aleasă tema RE:THINK LOCAL.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
Comisia amendează Google cu 4,34 miliarde €
pentru practici ilegale legate de dispozitivele
mobile Android

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în
România

Comisia Europeană a amendat Google cu 4,34 miliarde euro
pentru încălcarea normelor antitrust ale UE. Începând din
2011, Google a impus restricții ilegale producătorilor de
dispozitive Android și operatorilor de rețele de telefonie
mobilă pentru a-și consolida poziția dominantă în domeniul
căutărilor generale pe internet. În prezent, societatea trebuie
să pună capăt efectiv acestor practici în termen de 90 de zile,
riscând, în caz contrar, să fie obligată la plata unor penalități
cu titlu cominatoriu echivalente cu până la 5% din cifra de
afaceri zilnică medie la nivel mondial a Alphabet,
societatea-mamă a Google.
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Corina Crețu: Promovăm creșterea
participării mediului de afaceri în strategiile
regionale de inovare

Comisia Europeană și-a dat acordul asupra continuării
inițiativei de asistență având ca scop îmbunătățirea
sistemelor regionale de inovare în regiunile cu venituri mici
și creștere scăzută din România, Bulgaria, Polonia, Ungaria,
Grecia, Italia, Portugalia, Spania și Croația. Aceasta este
coordonată de Centrul comun de cercetare EN și sprijină regiunile
în găsirea de soluții la o serie de obstacole din calea inovării,
cum ar fi lipsa interacțiunii între mediul de afaceri local și cel
academic. De asemenea, inițiativa se va axa în mod special
pe promovarea unei mai mari implicări a partenerilor de
afaceri și a antreprenorilor în elaborarea și punerea în
practică a strategiilor regionale de inovare, așa-numitele
strategii de specializare inteligentă......................................
"Inițiativa de asistență pentru regiunile cele mai rămase în
urmă face parte din angajamentul nostru mai larg de a sprijini
statele membre în utilizarea fondurilor politicii de coeziune
pentru a inova, precum și pentru a se dezvolta și pregăti
pentru viitor", a declarat comisarul european pentru politică
regională Corina Crețu.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Previziuni economice intermediare de vară:
efectele inflației în România, vizibile
Creșterea economică puternică a început să decelereze
în cazul României, după ce PIB-ul real a scăzut, de la
cifra record de 6,9% în 2017, la 4% în primul trimestru
din 2018. Principala cauză o reprezintă o reducerea
consumului privat, pe fondul inflației în creștere.
În 2018, PIB-ul real se estimează că va crește cu 4,1%,
acest procent urmând să coboare la 3,8% în 2019.
Acestea sunt câteva din previziunile economice
intermediare pentru România, publicate de Comisia
Europeană joi, 12 iulie.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Performanțe în domeniul pieței interne și al
aplicării legislației UE
România era vizată, în 2017, în 58 de cazuri de constatare
a neîndeplinirii obligațiilor de stat membru, un număr
cvasi-similar cu cel înregistrat în 2016 (57). Dintre acestea,
29 erau noi cazuri deschise în decursul anului menționat,
iar 34 se refereau la transpunerea tardivă a normelor
europene în legislația națională. Totodată, România este
unul dintre statele care înregistrează dificultăți serioase în
monitorizarea transpunerii la timp a legislației europene.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Planul de investiții pentru
Europa: BEI sprijină construirea
unei noi fabrici Arctic în România

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un
împrumut de 68 de milioane de euro
producătorului de aparate electrocasnice Arctic
pentru finanțarea construcției unei fabrici de mare
capacitate axată pe producția de mașini de spălat,
cu ajutorul unor tehnologii avansate de fabricație și
a eficienței date de automatizare.
Această tranzacție este garantată de Fondul
European pentru Investiții Strategice (FEIS), pilonul
central al Planului de investiții pentru Europa.
Sprijinul acordat de FEIS va stimula investițiile
străine directe în zonele rurale, pentru a atrage noi
investiții și pentru a transforma România într-un
centru de producție pentru întreaga Europă.

După finalizarea procesului de construcție, în 2019,
noua fabrică va produce anual aproximativ
2,2 milioane de mașini de spălat. Acest lucru va
permite companiei Arctic - în prezent, liderul pieței
de produse electrocasnice din România, cu o cotă de
piață de peste 40% - să răspundă cererii tot mai
mari de pe piața europeană. Arctic face parte din Grupul Arçelik - al treilea cel mai mare producător de aparate
electrocasnice din Europa și al șaptelea din lume.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Comisia Europeană și autoritățile
pentru protecția consumatorilor
din UE publică evaluarea finală
a dialogului cu Volkswagen
Comisia Europeană și autoritățile naționale pentru
protecția consumatorilor din UE au publicat marți,
17 iulie, concluziile cu privire la cele 8,5 milioane de
autoturisme rechemate în service în Uniune de
grupul Volkswagen, după scandalul „dieselgate”.
Acestea salută eforturile depuse de grupul VW pentru
a consolida încrederea consumatorilor în ceea ce
privește rechemarea în service, precum și îmbunătățirea semnificativă a informațiilor oferite consumatorilor.
Rata reparațiilor a atins, în prezent, 80 %, iar grupul s-a angajat să continue actualizarea gratuită a softului și
acordarea garanției de facto legate de această operațiune pentru a soluționa, până la sfârșitul anului 2020,
problemele care apar după actualizare. Cu toate acestea, Comisia și autoritățile din domeniul protecției
consumatorilor regretă faptul că întreprinderea VW nu a putut oferi o garanție completă și clară pentru
problemele care ar putea apărea după efectuarea reparației.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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