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EXTERN
Stimati colegi,
Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR
care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima
perioada, de asemenea regasiti si link-urile pentru fiecare dintre
articole.

AGRICULTURA
Sistemul de cote de zahăr din UE se încheie: Ultimul sistem de cote pentru
agricultură a fost eliminat la 30 septembrie 2017, după aproape 50 de ani. Între
anii 2006 și 2010, sectorul zahărului a fost restructurat în totalitate cu ajutorul a
5,4 miliarde de euro. Un nou Observator al Pieței Zahărului
(https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/sugar_en ) oferă analize și
statistici pe termen scurt privind piața zahărului, precum și analize și perspective
pentru a ajuta fermierii și procesatorii să-și gestioneze mai eficient afacerile.
Terminarea sistemului de cote oferă producătorilor posibilitatea de a-și adapta
producția la oportunități comerciale reale, în special în explorarea noilor piețe de
export. Este un alt pas în orientarea către piață a politicii agricole comune. Pentru
mai multe informații citiți întrebările și răspunsurile la sfârșitul contingentului de
zahăr( http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3488_en.html ) și în Fișa
de informații despre zahăr.(https://ec.europa.eu/agriculture/sugar/doc/factsheetend-sugar-quota_en )
Discuții ulterioare cu privire la viitorul finanțelor UE: În cadrul procesului inițiat
de publicarea documentului de Reflecție privind viitorul finanțelor UE,
( https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en )

Comisia a organizat o conferință
(http://ec.europa.eu/budget/budget4results/conference/index_en.cfm ) privind
provocările viitoare ale bugetului Uniunii Europene și modalitățile de abordare a acestora.
Planul agroalimentar al Macrons: Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat marți
viziunea privind agricultura europeană și siguranța alimentară într-un discurs așteptat marți
despre viitorul Uniunii Europene. În mod surprinzător, el a cerut fie crearea unei noi agenții
alimentare europene, fie celei actuale- EFSA, să i se atribuie mai multe competente , astfel incat
aceasta sa aiba mai multă credibilitate. Macron nu a intrat in detalii despre cum ar funcționa în
practică. El a spus că "trebuie să instituim o forță europeană de investigare și control pentru
combaterea fraudei, garantarea siguranței alimentare și asigurarea standardelor de calitate în
întreaga Europă". De asemenea, Macron și-a aratat disponibilitatea de a opri alimentele duble aceleași produse de marcă vândute cu ingrediente diferite, în funcție de țară. El a spus că noua sa
“forță” de siguranță alimentară ar putea ajuta companiile de poliție.
Macron a repetat, de asemenea, poziția - subliniată mai întâi în timpul campaniei sale
prezidențiale - că politica agricolă comună (PAC) trebuie să servească funcției duale de protejare
a agricultorilor de cea mai gravă volatilitate a pieței și dezastre naturale, în același timp
simplificând navigarea. El a lovit de asemenea cultura franceză a politicii agricole, subliniind
situația paradoxală în care fermierii francezi consideră "tabu" schimbarea PAC, în timp ce
simultan "nu vor înceta să se plângă de modul în care funcționează". De asemenea, părea că
favorizează descentralizarea.
Fermierii francezi critică "semnalele rele" pentru agricultură în bugetul național: Bugetul
național recent dezvăluit de guvernul francez pentru 2018 a atras critici puternice din partea
liderilor agricoli care spun că oferă "semnale foarte rele" pentru agricultură și sugerează că
administrația Macron nu este pregătită viitorul din perspectiva agriculturii.
CITEȘTE: (https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure_en ) Broșura privind
proiectele FEADR privind "Tranziția către economiile rurale mai ecologice".
CITEȘTE: (http://www.simra-h2020.eu/index.php/simradatabase/ ) baza de date a exemplelor de
bune practici privind inovarea socială în agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală în zonele
rurale marginalizate a fost pusă la dispoziție prin proiectul Horizon 2020
(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 ) SIMRA (http://www.simra-h2020.eu/ ).
CITEȘTE:
( https://www.youtube.com/playlist?list=PLyMUk47rPuqq76B2nX2SoqMCf5lPgn_Ay O serie
de videoclipuri care prezintă exemple de bune practici în lansarea proiectelor de bandă largă de
mare viteză în zonele rurale ale Europei au fost produse de Facilitatea de sprijin pentru birourile
de competențe în bandă largă (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadbandcompetence-offices ) (BCO-SF).
CITEȘTE: un nou proiect (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ ) Orizont 2020 –
SKIN (http://www.shortfoodchain.eu/ ) - va contribui la crearea unei rețele de cunoaștere și
inovare și la promovarea inovării bazate pe cerere.

SĂNĂTATE
Orientările privind igiena alimentară disponibile în toate limbile UE: au fost puse la dispoziție
orientări pentru a ajuta statele membre și operatorii din sectorul alimentar să înțeleagă mai bine
normele privind igiena produselor alimentare și modalitățile de punere în aplicare a acestora în
sectoare specifice. Citiți mai multe aici
(http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=604794&newsletter=260&lang=def
ault ).
Etichetarea alcoolului: industria băuturilor este dispusă să respecte termenul stabilit de Comisie
în martie 2018 pentru a prezenta o propunere de autoreglementare privind modul în care
produsele din alcool vor afișa informații nutriționale și ingrediente. "Dacă Comisia consideră că
propunerea [de autoreglementare] nu este satisfăcătoare, va efectua o evaluare a impactului
pentru a revizui toate opțiunile disponibile", a spus comisarul Andriukaitis.
Comisia actualizează măsurile de control a combaterii febrei aftoase africane și a gripei aviare:
măsurile actualizate vizează protejarea pieței unice a UE de aceste boli contagioase grave ale
animalelor. Comisia continuă să urmărească evoluția situației epidemiologice și să adapteze
măsurile în consecință. Citiți mai multe aici
:(http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=604820&newsletter=260&lang=def
ault ).
Măsurile concrete împotriva fraudei privind produsele alimentare au fost confirmate: în urma
incidentului Fipronil, statele membre și Comisia au convenit asupra a 19 măsuri concrete care
vor consolida acțiunea UE împotriva fraudei alimentare. Citiți concluziile
(https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/fipronil-incident_en ) reuniunii la nivel înalt,
( http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=604475 ) îndrumările privind
aplicarea legilor UE privind alimentele și protecția consumatorilor și fișa informativă
(http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3403/en/Factsheet%20Dual%20Quality.pdf ) privind
orientările.

INOVAȚIE
Deputații europeni votează pentru blocarea perturbărilor endocrine în pesticide: Comitetul pentru
mediu al Parlamentului European a respins propunerea Comisiei Europene de a permite anumitor
disruptori endocrini în pesticide. În cazul în care ședința plenară a Parlamentului va vota și
împotriva criteriilor din această săptămână, Comisia ar trebui să se întoarcă la cea de-a patra și să
reia procesul pentru a sugera noi criterii, ceea ce se va amâna probabil în următorul mandat al
Comisiei.
Monsanto va pierde drepturile de lobby ale UE,: Gigantul biotehnologist Monsanto trebuie să-și
retragă acreditarea de lobby la UE, după ce compania a refuzat să participe la o audiere
parlamentară privind autorizarea glifosatului.
Deputații europeni solicită Comisiei să nu aprobe două soiuri de soia modificate genetic:
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului European solicită
Comisiei Europene să nu aprobe două soiuri de soia modificate genetic (GM) pentru import, întrun duo, de rezoluții fără caracter obligatoriu adoptate la 28 septembrie.
Executivul UE semnalează sprijin pentru biotehnologiile agro-alimentare: Știința și progresele ar
trebui să prevaleze în cazul tehnologiilor avansate de reproducere a plantelor, comisarul pentru
sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a declarat (http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-17-3546_en.htm ) în cadrul unui eveniment major pe tema "Biotehnologii
moderne în agricultură - Comisia Europeană. La începutul acestui an, grupul la nivel înalt al
Comisiei din cadrul mecanismului de consiliere științifică a Comisiei, a publicat o notă
explicativă
privind
noile
tehnici
(http://ec.europa.eu/dgs/health_foodsafety/events/20170928_modern_biotech.htm ) în biotehnologia agricolă.
Alții au împărtășit această idee, și anume eurodeputatul Paolo De Castro (S & D, IT), care a spus
că "europenii ar trebui să înceapă să considere produsele dintr-o perspectivă nouă dacă sunt încă
create prin procese naturale". Mai multe informații și flux live web disponibile online
(http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/events/20170928_modern_biotech.htm ).

UE și FAO își unesc forțele pentru a lua măsuri privind deșeurile alimentare și rezistența
antimicrobiană: La nivel global, o treime din toate produsele alimentare destinate consumului
uman - 1,3 miliarde de tone - sunt pierdute sau irosite, în fiecare an, provocând pierderi
financiare masive. Utilizarea și abuzul crescut de medicamente antimicrobiene, atât în domeniul
sănătății umane cât și al animalelor, au contribuit la creșterea numărului de microbi care
cauzează boli și care sunt rezistenți la medicamentele antimicrobiene utilizate în tratamentul
acestora, precum antibioticele. Acest lucru face din AMR o amenințare tot mai mare, care ar
putea duce la 10 milioane de decese pe an și peste 85 milioane de euro în pierderi pentru
economia globală până în 2050. Un comunicat de presă complet este disponibil online
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3561_en.htm).
CITEȘTE: Droni - eforturi noi făcute de Comisie pentru a pune siguranța pe primul loc
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3401_en.htm ).

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Evitarea poluării apelor uzate "mai ieftină decât tratamentul": Modernizarea instalațiilor mari de
tratare a apelor reziduale pentru eliminarea reziduurilor de medicamente, pesticide și biocide ar
putea costa Europa cu 110 miliarde de euro.
Noile tranzacții comerciale sunt "mai ecologice": Optzeci și cinci la sută din acordurile de liber
schimb conțin prevederi pentru protejarea mediului, a constatat o echipă de cercetători.
Peste 222 de milioane de euro pentru acțiuni în domeniul mediului, al naturii și al schimbărilor
climatice: Comisia a aprobat un pachet de investiții de 222 de milioane de euro din bugetul UE
pentru a sprijini tranziția Europei către un viitor mai durabil și cu emisii scăzute de carbon în
cadrul Programului LIFE pentru mediu (http://ec.europa.eu/environment/life/ )și climă
(https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_en ) . Finanțarea UE va mobiliza investiții
suplimentare, ceea ce va conduce la un total de 379 milioane de euro, care vor merge la 139 de
proiecte noi în 20 de state membre: Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda,
Franța, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania și Regatul Unit. 181,9
milioane de euro vor fi alocate proiectelor din domeniul mediului și al utilizării eficiente a
resurselor, al naturii și al biodiversității, al guvernării și al informării în materie de mediu. Un
comunicat de presă (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3429_en.htm ) disponibil și
descrieri de proiecte pot fi găsit aici (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-173430_en.htm ).

2016 Proiecte LIFE: Lista proiectelor este disponibilă pe site-ul LIFE - LIFE website
(http://ec.europa.eu/life ).

Brandingul produselor Natura 2000: A fost lansată o campanie (http://eurosite.org/internationalpolicy/natura-2000-branding/
)
de
branding
și
un
site
special
(http://www.natura2000branding.eu/ ) dedicat promovării produselor Natura 2000
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm ) în scopul prezentării
beneficiilor lor socioeconomice și declanșării unor noi parteneriate între managerii de site-uri,
agricultori și întreprinderile locale.
Amenințarea unei alte extincții a masei sălbatice: Plantele și animalele pe care oamenii se
bazează pentru alimente sunt amenințate de a șasea dispariție a vieții sălbatice, potrivit unui nou
studiu publicat săptămâna aceasta. Potrivit oamenilor de știință, oamenii se bazează doar pe 17
culturi cheie și pe speciile de animale pentru trei sferturi din aprovizionarea cu alimente la nivel
mondial, ceea ce reprezintă o amenințare la adresa securității alimentare. O populatie care
explodeaza, de asemenea, cererii in crestere la fel ca schimbarile climatice ameninta sa scada
randamentele culturilor, spun cercetatorii.

ENERGIE / CLIMĂ
Țările UE discută despre ritmul implementării surselor regenerabile de energie: statele membre
ale UE discută în ce măsură contribuția lor la atingerea obiectivului UE pentru 2030 privind
energiile regenerabile ar trebui să fie realizată până în 2025, deoarece acestea caută un teren
comun în legătură cu o lege propusă privind guvernanța energetică.
Oamenii de stiinta au confirmat legatura dintre Lucifer si schimbarile climatice: Oamenii de
stiinta au reusit sa asocieze in sudul Europei schimbarile climatice, o vara cum a fost cea din
2017 este acum de 10 ori mai probabila decat la inceputul anilor 1990.

SCHIMBURI / PIAȚĂ
UE va controla cărnea braziliană în raportul de audit post-scandal: autoritățile UE au publicat
rezultatele unui audit efectuat în Brazilia după un scandal de corupție înalt, care afectează
industria cărnii din țară - și rezultatele vor face lectură inconfortabilă pentru oficialii din America
de Sud.

Actualizarea Mercosur: UE și blocul comercial sud-american Mercosur se vor întâlni sâmbătă
săptămâna viitoare pentru negocierile cu Brazilia pentru a face sau a face schimbări. După
săptămâni de luptă dintre departamentul său comercial și agricultură, Comisia a prezentat în cele
din urmă o propunere de deschidere a pieței UE pentru importurile de carne de vită și etanol în
cadrul unui acord comercial cu Mercosur. Într-o întrunire cu țările UE, Comisia a propus o cotă
de carne de vită de 70.000 tone, împărțită în 35.000 de tone de carne proaspătă de vită și 35.000
de tone de carne congelată. Acest lucru este un pic mai mic decât cele 78.000 de tone propuse
inițial, o sumă criticată de țările agricole de frunte, cum ar fi Franța, Polonia și Irlanda. Acest
lucru urmează unei scrisori din partea a 11 țări care critică perspectiva contingentelor privind
carnea de vită și etanol, în timp ce opt țări - printre care și Regatul Unit, Italia, Spania și
Germania - sunt de susținere. Pe de altă parte, un diplomat sud-american a declarat că oferta de
70.000 de tone nu a fost satisfăcătoare, deoarece doar jumătate din acesta era carne proaspătă.
"Avem deja o cotă a Organizației Mondiale a Comerțului de aproximativ 55.000 de tone de carne
congelată pe care nu o umplem", a spus diplomatul. "Interesul nostru pentru export este carnea
de vită proaspătă."
Extinderea sprijinului comercial către Ucraina intră în vigoare la 1 octombrie: de la 1 octombrie,
unele bunuri agricole și industriale ucrainene vor fi exportate pe piața UE fără tarife. Mai multe
informații privind relațiile comerciale UE-Ucraina (http://ec.europa.eu/trade/policy/countriesand-regions/countries/ukraine/ ) sunt disponibile pe site-ul internet al DG Comerț.
Comisia publică propuneri de rapoarte și texte în urma celei de-a treia runde de negociere cu
Indonezia:
pentru
mai
multe
informații
citiți
raportul
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156114.htm ) care rezumă progresele realizate în ultima
rundă
de
negociere
a
acordului
comercial
UE-Indonezia
(http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/indonesia/ ). Mai multe
informații despre discuțiile UE-Indonezia sunt disponibile pe site-ul internet al DG Comerț.

INSTITUȚII
DG RDT: Ales FIALA a devenit șeful unității "Infrastructură de cercetare" din cadrul Direcției B
- Open Innovation and Open Science, în locul lui Antonio DI GIULIO care s-a mutat la DG
SANTE.
Deputații din membrii grupului ALDE Michale THEURER și Alexander LAMBSDORFF,
membrii grupului GUE / NGL Fabio DE MASI și membru al grupului EFDD, Beatrix VON
STORCH, vor pleca la Bruxelles după ce au fost aleși în Bundestag.
Schimbările echipei ENRD din punctul de contact: Flavio Conti, care s-a alăturat grupului de
dezvoltare a cunoștințelor în calitate de analist de politică, și Derek McGlynn, care s-a alăturat
grupului de distribuire a cunoștințelor în calitate de manager de publicații.
Ossi MARTIKAINEN (ALDE, FI) a fost ales noul președinte al Grupului pentru resurse naturale
(NAT) în cadrul Comitetului Regiunilor, înlocuindu-l pe Francina ARMENGOL (PSE, ES).
Christophe CLERGEAU (PSE, FR) și Mark WEINMEISTER (PPE, DE) au fost, de asemenea,
aleși primul și al doilea vicepreședinte.
Petr OSVALD (PSE, CZ) la înlocuit pe Raffaele CATTANEO (PPE, IT) în calitate de președinte
al politicii de coeziune teritorială și al bugetului UE (COTER) în cadrul Comitetului Regiunilor.
Spyros SPYRIDON (PPE, EL) a fost ales primul vicepreședinte și József RIBÁNYI (PPE, HU)
ca vicepreședinte al doilea.
Marek WOŹNIAK (PPE, PL) a fost numit raportor pentru viitorul finanțelor UE până în 2025 în
Comitetul Regiunilor.
Luca CASSETTI s-a alăturat echipei Ecommerce Europe în calitate de nou director pentru
afaceri publice europene, pe 11 septembrie.

BREXIT
Cea de-a patra rundă a negocierilor a fost lansată luni. Negociatorul șef al UE, Michel
BARNIER, a cerut mai multă claritate din partea guvernului britanic, în timp ce el a avertizat de
asemenea că timpul se scurge.
În ceea ce privește drepturile cetățenilor, Regatul Unit a fost de acord să acorde direct efect
acordului de retragere, dar cele două părți nu au fost de acord cu privire la rolul pe care îl va juca
Curtea Europeană de Justiție. În ceea ce privește soluționarea financiară, echipa din Regatul Unit
a clarificat că niciun stat membru nu ar trebui să plătească mai mult sau să primească mai puțin
datorită lui Brexit în perioada 2019-2020. În Irlanda, BARNIER a spus că conversația a fost
constructivă și s-au făcut progrese în unele domenii. Cu toate acestea, el a spus că, deși toată
săptămâna a fost constructivă, progrese suficiente nu au fost încă realizate.
Anterior, Theresa MAY a ținut discursul la Brexit, la Florența, vineri, 22 septembrie, în cadrul
căreia a propus o perioadă de doi ani de implementare pe durata unui acord de tranziție de doi
ani, după ce Brexit a depășit impasul negocierilor. Ea a insistat, de asemenea, că Marea Britanie
va continua să colaboreze cu UE în domeniul securității, o creștere importantă după ce a
amenințat că va retrage cooperarea în urmă cu șase luni. Michel BARNIER a dat o prudență
binevenită discursului de la Florența din luna mai și a spus că discursul a arătat o dorință de a
avansa, "întrucât timpul este esențial".
Premierul britanic Theresa MAY s-a întâlnit marți cu președintele Consiliului European, Donald
TUSK. TUSK a spus: "Mă simt cu prudență optimist în ceea ce privește tonul constructiv și mai
realist al discursului prim-ministrului din Florența și al discuțiilor noastre de astăzi. Aceasta arată
că filozofia pentru "a avea un tort și a îl mănânca"este în cele din urmă în afara meniului".
O nouă anchetă a fost lansată de Comitetul Selectat al Camerei Lorzilor, denumit "Brexit:
afacere sau nu", care va analiza orice perioadă de implementare sau de tranziție și consecințele în
cazul în care nu reușește să ajungă la un acord.
Președintele UE, negociatorul Guy VERHOFSTADT, a trimis o scrisoare secretarului de stat
Amber RUDD, exprimându-și îngrijorarea cu privire la modul în care se aplică libera circulație a
cetățenilor UE ca urmare a rapoartelor privind incidentele scrisorilor de expulzare.
Ministrul de Externe, Boris JOHNSON, va lansa Institutul pentru Liber Schimb
(http://dmail1.dods.co.uk/c/11hniFgkJPGtyWrvHk9cCGz6uy ), un nou grup de cercetare Brexit
din cadrul Biroului de Externe, a anunțat.

Companiile urbane solicită acordul de liber schimb pentru serviciile financiare după ce Brexit:
Londra și Frankfurt vor pierde în New York și Singapore, dacă nu este convenită o înțelegere de
liber schimb privind serviciile financiare după Brexit (https://www.theguardian.com/politics/eureferendum ) , potrivit principalelor companii din oraș. Raportul din partea băncilor-cheie, a
firmelor de avocatură și a managerilor de fonduri din Marea Britanie propune un acord "liber"
pentru comerțul liber, odată ce Marea Britanie părăsește UE.
Brexit martor de aprobare a pesticidelor: Comisia Europeană a lansat miercuri un document de
informare, avertizând companiile că Brexit ar putea avea un impact semnificativ asupra
aplicațiilor lor de pesticide. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară - care aplică
aplicațiile veterinare - se bazează în mare măsură pe agențiile naționale pentru a efectua evaluări.
Cu toate acestea, Bruxelles a sfătuit comercianții de pesticide să facă planuri de urgență în cazul
în care produsele propuse ar fi în continuare cu evaluatori britanici în momentul în care Regatul
Unit va părăsi blocul. Acest lucru se datorează faptului că, în acest moment (în funcție,
bineînțeles, de o înțelegere finală a lui Brexit), toxicologii britanici de stat nu vor mai fi încuiate
în regimul european de siguranță alimentară.
Guvernul Marii Britanii acuzat de suprimarea datelor despre prețul alimentelor post-brexit: o
scădere indusă de Brexit în lire a crescut deja prețurile la alimente ale țării, iar analiștii se
așteaptă ca prețurile alimentelor să urce și mai mult după Brexit - mai ales dacă Marea Britanie
este obligată să stombe tarife abrupte de import pentru produsele alimentare europene. Londra a
prognozat efectele lui Brexit asupra prețurilor la alimente, dar refuză să dezvăluie constatările
sale.

DIN EUROPA
Germania: Angela MERKEL a câștigat 33% din voturi în alegerile de duminică trecută și a
obținut un al patrulea mandat de cancelar. Alianța CDU / CSU rămâne cel mai mare grup din
Bundestag, dar a înregistrat rezultatele sale mai slabe în 70 de ani după ce a suferit pierderi
substanțiale. Partidul social-democrat, condus de fostul președinte al Parlamentului European,
Martin SCHULZ, a fost al doilea cu 21%. Dafa anti-imigrație a ajuns a treia cu 12,6%.
Ministrul de finanțe, Wolfgang SCHÄUBLE, va demisiona din funcția de ministru de finanțe, un
rol pe care îl deține încă din 2009. În schimb, el va deveni președintele Bundestag-ului, a apărut.
Peter ALTMAIER, șeful de personal al Angelei MERKEL, va juca rolul, în timp ce negocierile
de coaliție se desfășoară, potrivit presei germane.

ALTELE
Oettinger vorbește despre bugetul post-Brexit: Comisarul european pentru buget, Günther
Oettinger, caută idei pentru a face față unui decalaj bugetar post-Brexit anual de 12 miliarde de
euro, până la 15 miliarde de euro. Parlamentarul UE a cerut un amestec de reduceri și venituri
noi. De asemenea, el consideră Brexit ca o oportunitate de a pune capăt sistemului de rabaturi.
Curtea de Conturi Europeană semnează pentru a zecea oară consecutiv conturile UE: Curtea a
detectat, de asemenea, mai puține erori în toate domeniile de cheltuieli decât în trecut, iar nivelul
general final de eroare pentru anul 2016 este considerabil mai mic decât în anul precedent.
Pentru aproximativ jumătate din cheltuielile UE, rata de eroare nu a atins nici măcar nivelul
considerat de Curte ca fiind semnificativ. Nu au fost identificate erori privind partea de venit a
bugetului. Acest lucru a permis Curții să actualizeze - pentru prima dată - avizul său privind
plățile către "calificat". Pentru mai multe informații, citiți Raportul anual de gestiune și
performanță
(https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performancereports_en ), Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2017/ReflectionPaper_FutureEUfinances_
en.pdf ), Raportul Grupului la nivel înalt privind simplificarea
(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esifsimplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020 ) și Raportul anual al Curții
de
Conturi
privind
execuția
bugetului
în
2016
(http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016EN.pdf ).

Planul Juncker:
- Planul de investiții (https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-andinvestment/investment-plan-europe-juncker-plan_en ) pentru Europa de a crește PIB-ul UE cu
0,7% până în 2020.
700
milioane
EUR
pentru
IMM-urile
din
Grecia
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europejuncker-plan_en ).
- 100 de milioane EUR pentru start-up-uri olandeze, iar construcția începe la
Universitatea
din
Letonia
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-andinvestment/investment-plan-europe-juncker-plan_en ).

Fondul european pentru globalizare:
- Comisia propune 3,3 milioane EUR din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326 ) pentru a sprijini foștii lucrători ai întreprinderii
Almaviva din Italia.
Fondurile de coeziune:
- 35 de milioane de euro din Fondul de Coeziune (https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf )
sunt investite în rețeaua de apă potabilă și de canalizare din orașul Vratsa, în nord-vestul
Bulgariei.

SURSA: LAPAR

Despre LAPAR
Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) este o federaţie naţională, înfiinţată în anul
2001 în scopul de a apara interesele producătorilor agricoli, stabilite prin hotărâri proprii şi ale
organizaţiilor profesionale componente, în relaţiile cu organele administraţiei centrale, cu alte asociaţii şi
federaţii, interne şi internationale, gestionare de politici şi programe pentru agricultură, fonduri destinate
activitătii din agricultură şi alte asemenea. Este formată din Asociaţii ale Producătorilor Agricoli (APA) şi
societăţii comerciale care exploatează teren agricol. LAPAR este membra fondator OIPA.
LAPAR este membra ELO, Asociaţia Europeană a Proprietarilor de Terenuri.

