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Proiectele energetice
care vizează România,
pe agenda CESEC
Cea de a cincea reuniune ministerială privind interconectarea
rețelelor de gaze în Europa centrală și de sud-est (CESEC),
care se desfășoară în data de 29 iunie la Sofia, în Bulgaria,
marchează totodată startul unor proiecte de anvergură
pentru România, precum secțiunea relevantă din proiectul
sistemului de transport de gaze Bulgaria-România-UngariaAustria (BRUA) sau linia electrică Cernavodă – Stâlpu.

Comisarul european Miguel Arias Cañete, responsabil pentru politici climatice și energie, a declarat înaintea
evenimentului: "Sărbătorim pașii importanți făcuți în cadrul unor proiecte-cheie ale CESEC, atât în domeniul gazelor,
cât și al energiei electrice; acestea sunt o dovadă concretă a beneficiilor reale pentru securitatea aprovizionării și
diversificare, aduse de cooperarea în regiune. Coordonarea tranziției către o energie curată în regiune va reprezenta,
de asemenea, o prioritate tot mai importantă pentru CESEC. Având în vedere acordurile de referință recente cu
privire la unele dintre elementele-cheie ale pachetului "Energie curată pentru europeni", acum este momentul să
profităm de oportunitățile oferite de tranziția energetică în desfășurare în Europa centrală și de sud-est, prin
utilizarea imensului potențial de energie regenerabilă și eficiență energetică din regiune.”
Scopul CESEC este de a consolida solidaritatea în domeniul energiei și de a asigura surse de energie sigure și durabile
atât pentru cetățeni, cât și pentru companiile din regiune, în domeniul gazelor naturale, electricității, energiei din
surse regenerabile și eficienței energetice.
Mai multe informații la: Reprezentanța Comisiei Europene în România.
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Din 1 iulie, vacanță de vară cu
drepturi sporite pentru turiști
Vacanța de vară vine cu drepturi sporite pentru 120
milioane de turiști. Călătorii care rezervă pachete de
vacanță vor dispune de o protecție mai puternică în
calitatea lor de consumatori. Noile norme nu vor
reglementa doar pachetele de vacanță tradiționale, ci vor
proteja și consumatorii care rezervă alte forme de servicii
de călătorie combinate, inclusiv pachete personalizate.
De asemenea, este introdusă protecția serviciilor de
călătorie asociate, formulă în care călătorul cumpără
servicii de călătorie de la un punct de vânzare, însă este
invitat să rezerve alte servicii prin intermediul unei pagini
de internet separate.
Context................................................................................................................................................
Pentru a extinde protecția prevăzută de Directiva UE privind pachetele de servicii pentru călătorii din 1990, Comisia a
prezentat, în luna iulie 2013, propunerea, care a fost adoptată în mod formal de Parlamentul European și de statele
membre în noiembrie 2015. Noile norme urmau să fie transpuse de statele membre până la 1 ianuarie 2018. Începând cu
data de 1 iulie, aceste norme sunt aplicabile în statele membre. Noile norme se aplică în cazul combinațiilor de cel puțin
două tipuri de servicii de călătorie (transport, cazare, servicii de închiriere auto sau alte servicii, de exemplu, vizitele
ghidate), inclusiv în cazul pachetelor și a serviciilor de călătorie asociate.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Acord cu Alibaba, Amazon, eBay și Rakuten
privind retragerea produselor periculoase
Patru mari platforme de comerț online, respectiv Alibaba pentru AliExpress -, Amazon, eBay și Rakuten – Franța, au
semnat luni, 25 iunie, un acord care prevede retragerea
mai rapidă a produselor periculoase vândute prin
intermediul lor. Cele patru companii s-au angajat să
răspundă la notificările pe subiect primite din partea
autorităților statelor membre în termen de 2 zile lucrătoare
și la cele transmise de clienți în termen de 5 zile lucrătoare.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

UE vs SUA în comerțul internațional
Începând cu 22 iunie, au intrat în vigoare o serie de măsuri de
reechilibrare, adoptate de Comisia Europeană drept răspuns
la taxele impuse de SUA pentru oțel și aluminiu. Sunt vizate
importuri din SUA în valoare de 2,8 miliarde de euro, ce
includ produse din oțel și aluminiu, produse agricole și o
combinație de alte produse ce vor fi supuse unei taxe
suplimentare la frontierele UE. Prin aceste măsuri, Uniunea
își exercită drepturile ce îi revin în temeiul regulilor
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul
au ajuns la un acord politic ambițios în ce privește
guvernanța în Uniunea energiei. Prin acest nou sistem,
statele membre vor fi pregătite corespunzător pentru
a conduce Uniunea Energiei, iar UE va putea să-și
atingă obiectivele pentru a deveni lider mondial în
materie de surse regenerabile de energie.

UE, tot mai aproape de o
Uniune a Energiei

Vicepreședintele pentru Uniunea energiei, Maroš Šefčovič, a
declarat: "Prin acest acord ambițios privind guvernanța
Uniunii energiei, am pus bazele acesteia și vom spori
transparența, în beneficiul tuturor investitorilor și celor
implicați, în mod special. Va simplifica monitorizarea și
raportarea în cadrul Uniunii energetice, acordând prioritate
calității și nu cantității. Ne va ajuta să ne îndeplinim
promisiunile în domeniul energiei și al climei și nu numai.
Acum aștept cu nerăbdare planurile energetice și climatice
naționale ale statelor membre, care trebuie trimise până la
finalul acestui an, deoarece ele trimit un semnal puternic
investitorilor care au nevoie de claritate și predictibilitate.
Uniunea Energiei este pe drumul cel bun, devenind din ce în
ce mai puternică. "

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Reuniune la nivel înalt privind
inteligența artificială
Comisia Europeană a găzduit, în 18 iunie, o reuniune cu
12 reprezentanți ai unor organizații filosofice și
neconfesionale din întreaga Europă, printre care și
Raluca Ciocian-Ardeleanu, vicepreședinte, Asociația
Secular-Umanistă din România. Întrunirea, intitulată
„Inteligența artificială: abordarea provocărilor etice și
sociale”, face parte din dialogul periodic al Comisiei cu
bisericile, organizațiile religioase, filosofice și
neconfesionale.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Bugetul UE: Comisia propune o suplimentare
semnificativă a finanțării pentru consolidarea
frontierelor și gestionarea migrației
Pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru
perioada 2021-2027, Comisia propune cvasi-triplarea
finanțării pentru migrație și gestionarea frontierelor, de
la 13 miliarde euro, cât era pachetul financiar alocat
acestui domeniu în perioada precedentă, la 34,9
miliarde euro.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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România trebuie să îmbunătățească
tratarea apelor urbane reziduale

Comisia a decis joi, 7 iunie, să trimită României o
scrisoare de punere în întârziere pentru
nerespectarea normelor UE privind tratarea apelor
urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE a Consiliului)
în zone urbane mari (și anume aglomerări urbane).
După aderarea României la UE, marilor aglomerări
urbane ar fi trebuit să le fi fost asigurată colectarea
corespunzătoare a apelor urbane reziduale până la
31 decembrie 2013 și tratarea lor corespunzătoare
până la 31 decembrie 2015. Cu toate acestea,
conform celor mai recente date furnizate de
autoritățile române, 189 de mari aglomerări urbane
nu sunt încă în conformitate cu obligațiile de colectare
a apelor urbane reziduale în temeiul legislației UE, iar
198 de aglomerări urbane de mari dimensiuni nu
respect obligațiile de tratare. Dacă România nu ia
măsuri în termen de două luni, cazurile pot fi trimise
Curții de Justiție a UE...............................
Apele reziduale netratate pot pune în pericol
sănătatea umană și poluează lacurile, râurile, solul,
apele subterane și costiere. Cipru nu a asigurat un
sistem de colectare pentru 36 de aglomerări urbane.
În aceleași zone, autoritățile cipriote nu au asigurat
tratarea corespunzătoare a apelor urbane reziduale
care intră în sistemele de colectare.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Bugetul UE: suplimentarea fondurilor pentru
investiții care vizează conectarea cetățenilor
europeni prin infrastructuri de
înaltă performanță
În cadrul următorului buget al UE pe termen lung,
aferent perioadei 2021-2027, Comisia Europeană a
propus reînnoirea Mecanismului pentru
interconectarea Europei cu 42,3 miliarde euro, pentru
sprijinirea investițiilor în rețelele europene de
i nf ra st r u c t u ră d i n s e c to r u l t ra n s p o r t u r i l o r
(30,6 miliarde euro), al energiei (8,7 miliarde euro) și
din sectorul digital (3 miliarde euro)............................

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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