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PRAWO
Państwa członkowskie poddane ocenie

W opublikowanym dziś sprawozdaniu rocznym z kontroli stosowania prawa UE opisano, w jaki
sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2018 r. Również dziś
opublikowano internetową tabelę wyników rynku wewnętrznego, która zawiera ocenę wyników
krajów na jednolitym rynku UE i wskazuje na obszary problemowe, w których państwa
członkowskie i Komisja powinny zwiększyć wysiłki.
Szczegóły dotyczące sprawozdania można znaleźć >>>tutaj.

PRAWA KONSUMENTÓW
Airbnb bardziej przejrzyste

Ostateczna oferta cenowa, rozróżnienie między prywatnymi i komercyjnymi ofertami
zakwaterowania, łatwiejsze rozstrzyganie sporów – to zmiany, jakie wprowadza platforma
cyfrowa Airbnb. To wynik wezwania ze strony Komisji Europejskiej i unijnych organów ds.
ochrony konsumentów z lipca 2018 r.
Więcej informacji na temat regulacji platformy można znaleźć >>>tutaj.

EUROPA DLA OBYWATELI
Możliwość pozyskania środków do 2 września!
Szansę na otrzymanie dofinansowania na działania obywatelskie i społeczne mają organizacje
pozarządowe, samorządy oraz instytucje nienastawione na zysk, zainteresowane realizacją
projektów międzynarodowych.
Przewodnik programowy można znaleźć >>> tutaj.
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WSPIERAMY PARTNERÓW
Zapraszamy na XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

W imieniu Organizatorów – Europejskiego Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw oraz Fundacji
Rozwoju systemu Edukacji zapraszamy na XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, które
odbędzie się w dniach 2-6 września 2019 roku w Nowym Sączu. Forum to największe
międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne młodych liderów w tej części Europy.
Co roku około 400 osób zbiera się na Forum, aby dyskutować między innymi o przyszłości Starego
Kontynentu, możliwych rozwiązaniach problemów ekonomiczno-społecznych, wpływie młodych
ludzi na rozwój państwa i społeczeństwa oraz nowych technologiach wspomagających rozwój
biznesu. FEML jest niesamowitą okazją do spotkania z najbardziej charyzmatycznymi
przywódcami, młodymi biznesmenami, aspirującymi politykami; pomaga także w zbudowaniu
sieci kontaktów, która może być później przydatna w budowaniu własnych perspektyw.
Więcej informacji nt. wydarzenia można znaleźć >>>tutaj.

BEZPIECZEŃSTWO
Sieć 5G
Większość państw UE zakończyła już oceny ryzyka związane z wprowadzeniem 5G. Sieci piątej
generacji będą stanowić trzon społeczeństw i gospodarek, łącząc miliardy przedmiotów i
systemów, w tym w kluczowych sektorach jak energetyka, transport, bankowość czy opieka
zdrowotna. Również procesy demokratyczne, takie jak wybory, w coraz większym stopniu
opierają się na infrastrukturze cyfrowej.
Więcej nt. działań Unii w sprawie bezpieczeństwa sieci 5G można przeczytać >>>tutaj.

W telegraficznym skrócie:
•

Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej rozpoczyna Finlandia. Szczegóły >>>tutaj.

•

Plan Junckera: 55 mln euro szansą dla polskich startupów >>> tutaj.

•

Bałkany Zachodnie coraz bliżej Unii >>> tutaj.

www.europedirect-rzeszow.pl | www.facebook.com/EDRzeszow | www.twitter.com/EDRzeszow

