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Antitrust: Investigație privind o
posibilă înțelegere între
BMW, Daimler și VW
pentru tehnologiile
mai puțin poluante

Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată
pentru a stabili dacă BMW, Daimler și VW (Volkswagen,
Audi, Porsche) au avut o înțelegere anticoncurențială,
încălcând normele UE antitrust. Astfel, cei trei producători
auto ar fi evitat concurența în ceea ce privește dezvoltarea
și introducerea tehnologiei pentru curățarea emisiilor la
autoturisme pe benzină și diesel.

Comisarul european Margrethe Vestager, responsabil pentru concurență, a declarat: "Comisia investighează dacă
BMW, Daimler și VW au convenit să nu concureze reciproc cu privire la dezvoltarea și lansarea unor tehnologii
importante, pentru reducerea emisiilor nocive provenite de la autoturisme. Scopul acestor tehnologii este acela
de a face autoturismele mai puțin dăunătoare pentru mediul înconjurător. Dacă va fi dovedită, această înțelegere
ar fi putut afecta șansele consumatorilor de a cumpăra mașini mai puțin poluante, asta în ciuda tehnologiei
disponibile pentru producători."....................................................................................................................
Această anchetă se bazează pe informații care indică faptul că BMW, Daimler, Volkswagen, Audi și Porsche, numit și
"cercul celor cinci", au participat la întâlniri în care au discutat inter alia dezvoltarea și implementarea tehnologiilor
de limitare a emisiilor de gaze nocive.............................................................................................................................
În acest stadiu, Comisia nu are niciun indiciu că părțile anchetate ar fi colaborat în ceea ce privește utilizarea
dispozitivelor pentru fraudarea testelor de poluare......................................................................................................
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Starea Uniunii 2018:
Supravegherea consolidată a combaterii
spălării banilor pentru un sector
financiar și bancar stabil
Comisia Europeană a propus, în 12 septembrie,
consolidarea în continuare a supravegherii instituțiilor
financiare ale UE pentru a răspunde mai bine amenințărilor
legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului.
În discursul său privind starea Uniunii, președintele
Jean-Claude Juncker a declarat: „Cetățenii europeni se
așteaptă ca Uniunea să îi protejeze. Astăzi, propunem
măsuri care să ne permită să combatem spălarea banilor
într-un mod mai eficace la nivel transfrontalier.”
Deși UE dispune de norme solide privind combaterea
spălării banilor, cazurile recente legate de spălarea banilor
din unele bănci din UE au provocat îngrijorări privind faptul
că supravegherea și asigurarea respectării acestor norme
nu sunt întotdeauna puse în aplicare în mod eficace în
întreaga UE.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Discursul privind starea Uniunii 2018:
Este momentul suveranității europene
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a
susținut astăzi, 12 septembrie, discursul privind starea
Uniunii, în fața plenului reunit al Parlamentul European de
la Strasbourg. Înaltul oficial european a prezentat
prioritățile sale pentru anul viitor, subliniind viziunea sa
despre modul în care Uniunea Europeană poate continua
să construiască o "Uniune mai unită, mai puternică și mai
democratică ".

Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Premiile europene pentru
competențe digitale 2018

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în
România

Comisia Europeană lansează astăzi, 24 septembrie, cea de-a
treia ediție a concursului "European Digital Skills Awards", ce
își propune să aducă în prim plan inițiative locale de succes
care au contribuit la dezvoltarea competențelor digitale.
Organizațiile sau instituțiile interesate (autorități publice
naționale sau locale, companii private, instituții de
învățământ, ONG-uri sau asocieri ale acestora) își pot înscrie
proiectele până în data de 21 octombrie 2018.
În prezent, 43% dintre europeni nu posedă competențe
digitale
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Politica antitrust: Comisia invită
părțile interesate să transmită observații
privind angajamentele Transgaz
referitoare la exporturile de gaze
naturale din România

Comisia Europeană invită părțile interesate să transmită
observații privind angajamentele comunicate de Transgaz ca
răspuns la preocupările în materie de concurență legate de
fluxul liber de gaze naturale din România. Scopul
angajamentelor ar fi de a permite exporturile de gaze
naturale din România către alte state membre, în special
către Ungaria și Bulgaria...................................................
Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica în
domeniul concurenței, a declarat:..........................................
„Consumatorii de gaze naturale din întreaga UE ar trebui să se
bucure de beneficiile unei piețe europene unice a energiei,
integrată și concurențială. ..................................................
Analizăm dacă angajamentele propuse de Transgaz
promovează fluxul liber de gaze naturale la prețuri competitive
pe piețele din Europa de Sud-Est, în special prin conectarea
României la țările vecine, Ungaria și Bulgaria. Înainte de a lua
o decizie, dorim să aflăm opiniile părților interesate.”
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

TVA: statele membre UE încă pierd
venituri de aproape 150 de miliarde €
Venituri de aproape 150 de miliarde euro din taxa pe
valoare adăugată (TVA) au fost pierdute în 2016, la
nivelul UE, cu circa 12% mai puțin față de anul
precedent, arata un studiu publicat astăzi,
21 septembrie, de Comisia Europeană. Potrivit datelor,
deficitul de încasare a TVA-ului a scăzut în 22 de state
membre, însă a crescut în șase dintre țările UE:
România, Finlanda, Marea Britanie, Irlanda, Estonia și
Franța.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

România, pe "harta"
anuarului regional Eurostat 2018
Ediția din 2018 a anuarului Eurostat include statistici din
diferite arii de activitate, care împreună construiesc
imaginea generală a regiunilor Europei. De exemplu,
anuarul arată diferențe minore între zonele urbane și cele
rurale în ce privește ocuparea forței de muncă la nivelul
UE. În schimb, România se numără printre țările în care
deosebirile sunt notabile. În Uniunea Europeană, rata
ocupării forței de muncă în mediul urban este de 72%, în
timp ce în zonele rurale urcă la 73%, conform datelor
pentru 2017. Cele mai mari discrepanțe au fost
înregistrate în Lituania (82% urban, 68% rural) și Bulgaria
(76%, respectiv 62%). Situații diferite, cu rate mai mari la
sate decât în orașe, sunt cele din țări precum Germania
(77% rural, 82% urban) sau Belgia (72% vs 62%).

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Cei mai buni inovatori aflați la început de drum, din
Europa și nu numai, au fost premiați marți,
19 septembrie, la Dublin, Irlanda............................
La gala Concursului UE pentru tineri cercetători
2018 (EUCYS), au urcat pe podium, alături de echipe
din diferite colțuri ale lumii, trei elevi români cu
vârste între 17 și 18 ani.

Trei elevi români,
printre cei mai talentați
tineri cercetători din UE

450 de milioane de hard disk-uri de 1TB, stocate
într-un gram de ADN, totul la un cost de întreținere de
doar 10 € pe an – este alternativa la serviciile de
stocare digitală propusă de Alexandru Liviu BRATOSIN,
Petru MOLLA și Mihnea Vlad BOJIAN, elevi care
urmează cursurile Liceului Francez din București.
Proiectul intitulat "DNAdrive", care le-a adus locul al
doilea, propune exploatarea sistemului imunitar al
unei anumite tulpini bacteriene pentru a "scrie"
informație în genomul bacterian.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Produse contrafăcute în valoare
de aproape 600 milioane €,
oprite la granițele UE
Peste 31 de milioane de produse contrafăcute, în
valoare de 580 milioane euro, au fost confiscate la
granițele externe ale UE în 2017, conform unui raport
al Comisiei Europene, publicat în 27 septembrie.
Cu toate că aceste cifre sunt în scădere, produsele
p e r i c u l o a s e p e nt r u s ă n ătate a ș i s i g u ra nța
consumatorilor reprezintă 43% dintre produsele
confiscate....................................................
La nivelul României, au fost înregistrate 327 de cazuri
de produse contrafăcute confiscate (cu 13% mai puțin
față de 2016). În total, au fost oprite de la a intra în
UE, prin România, circa 3 milioane de produse (-17%).
Comisarul european Pierre Moscovici, responsabil
pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vămi, a declarat: „Uniunea vamală a UE se află în prima linie
atunci când vine vorba de protejarea cetățenilor de produse contrafăcute și uneori extrem de periculoase.
Oprirea acestor importuri în UE sprijină, de asemenea, crearea de locuri de muncă și economia în ansamblu.
Uniunea Europeană susține proprietatea intelectuală și va duce mai departe campania noastră de protejare a
sănătății consumatorilor, precum și companiile, de încălcarea în mod criminal a drepturilor lor.”
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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