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STIRI EXTERNE:
Stimati colegi,
Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR
care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima
perioada.

AGRICULTURA / SILVICULTURĂ
Comitetul special pentru agricultură al Consiliului sprijină tratatul Omnibus:
experții statelor membre reuniți în cadrul comitetului special pentru agricultură
(ACS) au subliniat acordul încheiat săptămâna trecută de cele trei instituții ale
UE cu privire la așa-numitul regulament Omnibus, care modifică regulamentul
financiar care reglementează punerea în aplicare a bugetului UE, precum și 15
acte legislative sectoriale, inclusiv în domeniul agriculturii.
În cazul plăților directe:
• agricultor activ: distincția dintre fermierii activi și cei inactivi devine
facultativă, permițând astfel statelor membre, care au povară administrativă
excesivă, să-l întrerupă.
• pășuni permanente: normele actuale sunt modificate astfel încât să ofere o
mai mare flexibilitate statelor membre în implementarea acestei cerințe.
• reducerea plăților: acordul confirmă posibilitatea ca statele membre să-și
revizuiască anual deciziile privind reducerea plăților directe.
• ecologizarea: zonele cultivate cu soiuri de plante cum ar fi argintgrass
(miscanthus) și silphion (silphium perfoliotum), precum și terenurile rămase în
urmă pentru plantele melifere vor fi de asemenea considerate ecologice.

• fermierii tineri: plățile pentru tinerii agricultori vor fi acordate timp de cinci ani de la data
depunerii, atâta timp cât depunerea a fost făcută în termen de cinci ani de la înființarea fermei. În
plus, statele membre pot crește plățile tinerilor agricultori în primul pilon până la 50% în cadrul
plafoanelor existente.
• sprijin voluntar cuplat: statele membre vor putea să-și revizuiască decizia anual.
Organizarea comună a pieței:
• împărțirea valorii: posibilitatea de a negocia în mod colectiv termenii de partajare a valorii în
contracte, va fi extinsă la alte sectoare inafara de zahăr și va avea un caracter voluntar.
• Organizația de producători (OP): instituțiile au decis să respecte statusul în ceea ce privește
recunoașterea voluntară a organizațiilor de producători, cerința prin care activitatea lor
economică trebuie să fie autentică și derogarea prevăzută pentru sectorul laptelui. Propunerea de
a adăuga o nouă categorie de organizații ("organizațiile de negociere") nu a fost reținută.
• Organizațiile operaționale și regulile de concurență: prerogativele anumitor OP, cum ar fi
planificarea producției, optimizarea costurilor de producție, introducerea pe piață și negocierea
contractelor de furnizare a produselor agricole în numele membrilor, deja existente în sectoare
precum uleiul de măsline, carnea de vită și culturile arabile , va fi extinsă la toate sectoarele, în
vederea îmbunătățirii poziției fermierilor din lanțul de aprovizionare. Având în vedere această
extindere, s-a decis, de asemenea, adăugarea la articolul privind organizațiile de producători a
unor garanții care să garanteze că concurența nu este exclusă.
• programe operaționale pentru fructe și legume, cote pentru vin și import: normele
convenite prevăd o simplificare și îmbunătățiri tehnice în aceste domenii.
• gestionarea crizelor: propunerea pentru o schemă voluntară de reducere a producției în
perioade de criză nu a fost menținută, amânând astfel dezbaterea pe această temă la viitoarea
revizuire a PAC după 2020.
Dezvoltare Rurală:
• Instrumentul de stabilizare a veniturilor: în timp ce sprijinul legat de instrumentul general
de stabilizare a veniturilor va continua să fie declanșat atunci când venitul agricultorului scade cu
mai mult de 30% din venitul său mediu anual, pragul pentru noul instrument sectorial specific va
fi de 20 %. În mod similar, sprijinul pentru contractele de asigurare care acoperă, printre altele,
pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile, va deveni disponibil atunci când se
distruge mai mult de 20% din producția anuală medie a agricultorului.

• instrumente financiare: se fac mai multe modificări ale regulilor care trebuie respectate de
instrumentele financiare pentru a promova utilizarea acestora și pentru a le armoniza cu alte
fonduri structurale și de investiții ale UE.
Reglementarea orizontală:
• rezerva de criză: deși nu s-au făcut modificări ale normelor actuale, Comisia și-a asumat o
declarație de revizuire a funcționării rezervei în contextul pregătirii pentru următorul cadru
financiar multianual pentru a permite o intervenție eficientă și la timp prntru perioade de criză
de piață.
• Regula 50/50: propunerea de eliminare a așa-numitei reguli "50/50" nu a fost reținută. Statele
membre și bugetul UE vor continua să împartă în mod egal, consecințele financiare ale sumelor
pierdute ca urmare a neregulilor și care nu vor fi recuperate într-o perioadă rezonabilă.
• disciplina financiară: procedura existentă care garantează faptul că cheltuielile conform
dispozițiilor PAC nu depășesc limitele specificate în bugetul UE a fost simplificată și va fi
gestionată numai de Comisie.

Trecerea la un sistem alimentar sustenabil în Europa este posibilă: conform raportului SEE
"Alimente acceptate"(https://www.eea.europa.eu/publications/food-in-a-green-light ), este
posibilă producția, consumul și comerțul european cu alimente durabile din punct de vedere
ecologic, însă va fi nevoie de o schimbare majoră în atitudinile, cunoașterea și confiscarea
oportunităților actuale de schimbare. Raportul, publicat în Ziua Mondială a Alimentelor, este o
primă evaluare a SEE cu privire la ceea ce ar putea implica o ecologizare a sistemului alimentar
european. Ea analizează situația actuală a sistemului alimentar al Europei în raport cu obiectivele
privind securitatea alimentară și nutrițională, sănătatea ecosistemelor și bunăstarea socială și
economică.
CEJA urmărește definirea fermă a "fermierului activ": printre alte preocupări, CEJA susține că o
definiție puternică a "agricultorului activ" este esențială pentru asigurarea sprijinului UE pentru
fermierii progresiști, a căror activitate va continua să aducă beneficii mediului înconjurător și
societății în general. "CEJA consideră că definiția unui agricultor activ, trebuie formulată la
nivelul UE și nu de către statele membre individual. Definiția actuală este inadecvată și este
necesară o mai bună orientare mai bună a fermierilor (...) Definirea definitivă a agricultorilor
implementată în toate statele membre este vitală pentru a se asigura că plățile PAC sunt
direcționate către agricultori progresiști activi, cu spirit de afaceri, care furnizează bunuri publice
și produc alimente de înaltă calitate, sigure și pe deplin trasabile la cele mai înalte standarde de
mediu și de bunăstare a animalelor.

Via Campesina își exprimă îngrijorarea față de contractele de asigurare: Grupul agricultorilor
:Coordonarea europeană Via Campesina a acuzat recent aprobarea directivei Omnibus de a pune
prea multă putere în mâinile companiilor de asigurări. Omnibus include o secțiune în care
contractele de asigurare care acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile
vor deveni disponibile atunci când mai mult de 20% din producția anuală medie a agricultorului
este distrusă. Această opțiune, a spus grupul, "va duce la o reducere a ajutorului pentru
dezvoltare rurală și ... va furniza o parte din bugetul [politicii agricole comune] și managementul
său în mâinile băncilor și companiilor de asigurări".
Papa Francis solicită acțiuni privind schimbările climatice și conflictele pentru a aborda migrația:
Papa Francis a cerut guvernelor din întreaga lume să colaboreze pentru a transforma migrația
într-o alegere mai sigură și voluntară, argumentând că asigurarea securității alimentare pentru
toți necesită combaterea schimbărilor climatice și încheierea conflictelor: clar că războaiele și
schimbările climatice sunt o cauză a foametei, așa că:” să nu o prezentăm ca și cum foamea este
o boală incurabilă ". Apelul a fost făcut la ceremonia globală pentru a marca Ziua Mondială a
Alimentelor(http://www.fao.org/world-food-day/en/ ).
Principalul partid de opoziție din Polonia solicită o rată unică de impozitare a TVA pe produse
alimentare: cel mai mare partid de opoziție din Polonia, Platforma Civică, a prezentat o
propunere de înlocuire a celor trei rate ale TVA-ului pe care le aplică în prezent produselor
alimentare cu un singur 5%, cu scopul de a stimula consumul intern de către consumatorii mai
puțin prosperi.
CITEȘTE: Raportul privind durabilitatea din 2017 al TetraPak
(http://www.tetrapak.com/sustainability )

SĂNĂTATE
Comisia analizează calitatea nutrițională a alimentelor: Comisia Europeană lansează un studiu
pentru a obține instantaneu calitătea nutriționala a produselor alimentare vândute în
supermarketuri. Aceasta are rolul de a sprijini inițiativele actuale de reformulare a alimentelor
pentru a elimina zahărul în exces, sarea și grăsimea. Se așteaptă ca Comisia să publice curând o
licitație pentru un antreprenor, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei. Studiul va colecta
informații din etichetele produselor din supermarkete pentru a ajuta țările UE să ia măsuri în ceea
ce privește reformularea și produsele alimentare cu dublă calitate, potrivit Comisiei.
Eforturile de reducere si combatere a antibioticelor la animale: conform unui raport al Agenției
Europene pentru Medicamente (EMA), vânzările de antibiotice pentru animale au scăzut cu
13,4% în Europa între 2011 și 2015. Raportul a subliniat modul în care orientările UE și
campaniile naționale de promovare a utilizării prudente antibioticele la animale pentru a lupta
împotriva rezistenței antimicrobiene încep să aibă un efect. În ansamblu, studiul a analizat date
din 30 de țări, iar EMA a declarat că a înregistrat o scădere cu 5% a vânzărilor din 2011 în
jumătate din aceste țări.
Miniștrii V4 găzduiesc summit-ul anti-dublu al alimentației: liderii Republicii Cehe, Poloniei,
Ungariei și Slovaciei au susținut un summit - numit "calitate egală a produselor pentru toți" în
Bratislava. Subiectul a fost așa-numitele produse alimentare duble sau cum sunt acuzate unele
companii alimentare de schimbarea recipientelor pe diferite piețe. Guvernele din Europa Centrală
și Europa sunt din ce în ce mai furioase în ceea ce privește discriminarea percepută împotriva
cetățenilor lor și doresc acțiuni ferme. Toți cei patru lideri guvernamentali au cerut o egalizare
rapidă a produselor alimentare între est și vest.
Deputații europeni care solicită etichetarea nutrițională a băuturilor spirtoase: Deputații din
întreaga diviziune politică încearcă să introducă etichetarea nutrițională și a ingredientelor pentru
băuturile spirtoase prin amendamente la propunerea Comisiei de actualizare a legislației UE.
Între timp, Renate Sommer, membră germană de centru-dreapta, a dezvăluit că nu crede că se
vor putea uni diferitele sectoare ale industriei băuturilor și vor conveni asupra unei singure
scheme de etichetare armonizate la termenul limită al Comisiei din martie 2018.

Sporirea „e-etichetelor” în loc de etichetarea pe sticlele de alcool crește: producătorii de băuturi
spirtoase, fabricanții de bere și distilatorii, precum și unii deputați europeni solicită Comisiei să
permită mijloace electronice de furnizare a etichetării privind alimentația și ingredientele pe
băuturile alcoolice, „e-etichetele” în principal aplicații și site-uri web, mai degrabă decât
etichetele tradiționale pe sticle.
Companiile producătoare de lactate au atras atenția asupra etichetării de tip "semafor": Sistemul
de etichetare în stilul semaforului propus de șase companii internaționale de produse alimentare a
fost criticat ca fiind "inadecvat pentru lapte și produse lactate". Asociatia Europeana a
Dulciurilor (EDA) spune ca Initiativa Etichetei Eliminate de Nutritie (ENL)( Evolved Nutrition
Label Initiative) se concentreaza pe sare, zahar si grasime si ignora pe deplin nutrientii pozitivi
cum ar fi proteinele si vitaminele.
Noi orientări pentru intensificarea donării de alimente la nivelul UE: Comisia a adoptat astăzi
orientări pentru facilitarea donării de alimente în UE, un element-cheie al planului de acțiune
pentru economia circulară. Scopul este de a clarifica legislația relevantă a UE și de a contribui la
eliminarea barierelor din calea donării de alimente. Orientările UE au fost elaborate de Comisie
în
strânsă
colaborare
cu
membrii
Platformei
UE
(https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en ) privind pierderile de
alimente și deșeurile alimentare care reunesc statele membre, organizațiile internaționale,
industria, băncile alimentare și alte organizații caritabile. Comunicarea Comisiei, orientările UE
privind
donarea
produselor
alimentare,
este
disponibilă
aici
(https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en ).
Cererea de etichete autentice a mierii, pentru a indica tuturor țărilor o combinație de combatere a
fraudei: organizația franceză a consumatorilor UFC-Que Choisir și Uniunea Națională a
Apiculturii franceze solicită etichetarea originii amestecurilor de miere pentru a identifica toate
țările sursă," non-UE "sau" mix de UE și non-UE "ca o modalitate de combatere a fraudei.
Autoritatea irlandeză arată că alertele alimentare sunt la cel mai înalt nivel în zece ani:
Autoritatea irlandeză pentru alimente a relatat în raportul său anual că numărul alertelor
alimentare din 2016 a fost cel mai ridicat în zece ani. Cele 39 de alerte privind alimentele din
2016 au dus la retrageri și retrageri de produse din cauza contaminării chimice, a corpurilor
străine și a agenților patogeni, printre alte cauze.

Spitalele engleze, impun 250 de limite calorice pentru produsele de cofetărie vândute în incintă:
furnizorii de îngrijire medicală din Marea Britanie, National Health Service (NHS) Anglia, a
ordonat tuturor spitalelor să oprească vânzarea de "ciuperci" pentru lupta împotriva obezității,
diabetului și a cariilor dentare.
Parlamentul estonian a respins în mod copleșitor o propunere de introducere a
unei taxe pentru băuturile zaharoase. Niciun membru al grupului Riigikogu nu
a votat în favoarea adoptării, marți, a proiectului de lege: 62 au votat
împotrivă, un membru s-a abținut. Președintele Eiki Nestor a stabilit ca 31
octombrie ca termen limită pentru amendamente în așteptarea unui al doilea
vot, au raportat știrile despre ERR

MEDIU ÎNCONJURĂTOR
Problemele lupilor: Populația lupilor europeni crește pe tot cuprinsul blocului. Întoarcerea lor în
teritorii unde nu au fost văzutI timp de o jumătate de secol dă naștere divergențelor cu păstorii.
Lupii au sacrificat aproximativ 10.000 de oi, în special în sud-estul Franței, numai anul trecut.
Unii fermieri doresc să împuște lupii, însă directiva UE privind habitatele interzice acest lucru.
Problema se apropie de vârful agendei politice din Franța și Germania.
ONG-ul declară că declinul populației de insecte este cauzat în parte de UE: Reacționând la un
nou studiu german care avertizează că numărul insectelor zburătoare a scăzut cu trei sferturi în
ultimii 25 de ani, Pesticide Action Network Europe (PAN) ar putea fi de vina, cel puțin în parte.
Grupul a spus săptămâna aceasta că legislația UE permite ca 50% din insecte să fie ucise pentru
fiecare aplicare a unui pesticid din cauza convingerii că insectele se pot "recupera". Cu toate
acestea, PAN a spus că, deși acest lucru se poate întâmpla într-un laborator, "nu este foarte
probabil ca în domeniile industriale actuale ale agriculturii, care sunt deja ostile biodiversității".

Industria ambalajelor avertizează cu privire la riscul "închiderii pieței interne": Consiliul
European intenționează să modifice baza legală a normelor UE privind ambalarea de pe piața
internă la protecția mediului, ar putea pune în pericol piața unică pentru mărfurile ambalate.
Munții Carpați iau un nou acord de cooperare: Cehia, Ungaria, Polonia, România, Serbia,
Slovacia și Ucraina au adoptat un acord de cooperare în domeniul schimbărilor climatice,
agriculturii și dezvoltării rurale, în cadrul celei de-a cincea întâlniri dintre părțile la Convenția
Carpatică din Ungaria. Convenția este un tratat care protejează regiunea muntoasă și este
administrat de Programul de Mediu al Națiunilor Unite (UNEP). Mai mult de jumătate din
regiune este acoperită de pădure, oferind refugiu pentru urși bruni, lupi, vulturi și aproximativ
200 de specii de plante care sunt exclusive în zonă, iar apa montană oferă o sursă de băut pentru
regiune. Cu toate acestea, temperaturile din regiune sunt pe cale să crească cu 3-4,5 grade
Celsius pe parcursul secolului, potrivit UNEP.
Râurile din Marea Britanie nu reușesc “să îmbunătățească "poluarea apelor uzate: Mai mult de
jumătate din toate râurile din Anglia și Țara Galilor sunt poluate cu ape reziduale, potrivit unui
raport al grupului de mediu WWF.

ENERGIE/CLIMĂ
Deputații europeni au cerut să se solicite norme mai stricte privind arderea biomasei: Grupurile
de mediu solicită deputaților europeni să impună reguli mai stricte privind arderea copacilor și a
deșeurilor nesortate pentru a genera aparent energie regenerabilă.
Jumătate din biocombustibilii din UE provin din materii prime importate: O nouă analiză a
dezvăluit, înainte de votul unui comitet de mediu al Parlamentului European, că mai mult de
jumătate din biomotorina recoltată din UE este fabricată din materii prime importate.

Statul german nu a reușit să monitorizeze etichetarea: Cele mai multe dintre cele 16 state
federale din Germania au un bilanț redus în ceea ce privește monitorizarea conformității cu
reglementările privind etichetarea energiei și a eficienței.
Finlanda se confruntă cu reguli privind emisiile în silvicultură: Miniștrii mediului au convenit
asupra măsurilor de contabilizare a emisiilor de dioxid de carbon, spun criticii, și acestea ar
permite țărilor să crească exploatarea forestieră fără a trebui să compenseze creșterea emisiilor
de CO2 net.

SCHIMBURI/PIAȚĂ
UE a renunțat oficial la subvențiile la export la începutul anului viitor: Uniunea Europeană se
află în curs de a elimina în mod oficial subvențiile pentru exporturile agricole în următoarele trei
luni, urmând ca Australia să implementeze decizia luată la reuniunea ministerială a Organizației
Mondiale a Comerțului (OMC) din 2015.
Discuțiile continuă cu UA și NZ: Obiectivul ambițios al președintelui Juncker, de a începe
negocierile comerciale cu Australia și Noua Zeelandă în acest an, a fost împotmolit în discuțiile
dintre țările UE care se luptă pentru agricultură, protecția investițiilor și implicarea parlamentelor
lor naționale. La o reuniune a Comisiei de politică comercială săptămâna trecută, Franța, Irlanda
și alte agenții de producție agricolă au ridicat "multe, multe" preocupări cu privire la importurile,
cum ar fi carnea de vită și produsele lactate din Australia și Noua Zeelandă.

INSTITUȚII
Comision
• Centrul Comun de Cercetare (JRC): Arnd HOEVELER a devenit șeful unității F2
(Consumer Products Safety), preluând de la Maria Pilar AGUAR FERNANDEZ, care și-a
asumat rolul anterior al d-lui HOEVELER în Direcția E a Direcției Generale pentru Cercetare și
Inovare. Ilze BALTMANE și-a părăsit rolul de șef al unității TEMP (Organizare și Dezvoltare a
Personalului) pentru rolul de șef de unitate în cadrul Oficiului pentru Administrarea și Plata
Drepturilor Individuale (PMO). A părăsit Patrice LEMAITRE, șefa unității A1 (Resource
Planning) ca înlocuitor interimar.
• Oficiul pentru administrarea și plata drepturilor individuale (PMO): Anna Maria
SILVANO s-a mutat de la unitatea PMO6 pentru a deveni șef al unității PMO4 (Pensii și relații
cu fostul personal). A preluat-o de la Guiseppe SCOGNAMIGLIO, care a părăsit rolul pentru a
conduce o nouă IT Taskforce în cadrul PMO. Ilze BALTMANE, fostul director al Direcției
Generale pentru Cercetare și Inovare (RTD), a devenit șeful unității PMO6 (PMO Ispra). Dna
BALTMANE o înlocuiește pe Anna Maria SILVANO, care a plecat să devină șef al unității
PMO6. Giuseppe SCOGNAMIGLIO a devenit șeful Taskforce-ului IT al PMO. Dl
SCOGNAMIGLIO, a fost anterior șeful unității 4 (Pensii și relații cu fostul personal).
• Cercetare și inovare (CDT): Patrik KOLAR a fost detașat în funcția de șef al unității D5
(Administrație și Finanțe) pentru a deveni șef al Departamentului EASME.B (ca și H2020
Energie, Mediu, Resurse) în cadrul Direcției RTDR. El lasă deputatul său Jochen BRODERSEN
ca șef de unitate interimar. Maria Pilar AGUAR FERNANDEZ, fostă a Centrului Comun de
Cercetare (JRC), a devenit șeful unității E5 (Instrumente inovatoare, tehnologii și concepte în
domeniul cercetării în domeniul sănătății), preluând de la Arnd HOEVELER, care a preluat
fostul rol al doamnei AGUAR FERNANDEZ Unitatea F2 la JRC. Șeful Unității G6 Marisa
ATIENZA MORALES pleacă în Direcția R, lăsându-l pe adjunctul său Alexandros IATROU
responsabil. Didier GAMBIER și-a părăsit rolul de șef al departamentului EASME.B (ca și
H2020 Energie, Mediu, resurse) și a fost înlocuit de Patrik KOLAR, anterior șef al unității D5
(Administrație și Finanțe). Marisa ATIENZA MORALES, șefa unității G6, devine șeful unității
R4 (New Management Models), preluând funcția de șef adjunct al unității, Alexandros
ARABATZIS, care a avut rolul de a acționa.

Parlament
• Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA (S & D, ES) a părăsit comisia pentru mediu, sănătate
publică și siguranță alimentară (ENVI) și s-a alăturat comisiei pentru petiții (PETI).
• Elena VALENCIANO (S & D, ES) a părăsit comisia pentru petiții (PETI) și s-a alăturat
comisiei pentru comerț internațional (INTA), înlocuind Sergio GUTIÉRREZ PRIETO (S&D,
ES).
• Grupul PPE: Andrey KOVATCHEV (BU) a fost ales noul vicepreședinte al grupului,
înlocuindu-l pe Mariya GABRIEL (BU).
• Numirea în funcție a UKIP: Margot PARKER, membru al grupului EFDD, a fost numit în
funcția de vicepreședinte al Partidului Independenței Regatului Unit (UKIP), în timp ce colegii
săi, Jim CARVER și Mike HOOKEM, au fost numiți în calitate de adjuncți conducători
.
• Revolta liberală: Grupul ALDE a reacționat furios la cererea britanică secretarului de stat,
David DAVIS, de a-și pierde europarlamentarul britanic Catherine BEARDER, în urma unui vot
în Parlamentul European, care a spus că "nu s-a făcut suficient progres" pentru etapa a doua a
negocierilor, începută cum a fost în plan. În scrisoarea sa, adresată liderului Partidului Liberal
Democrat, Sir Vince CABLE, David DAVIS și-a exprimat dezamăgirea cu privire la votul
BEARDER împotriva mutării negocierii în etapa următoare și l-a întrebat dacă va "urma
exemplul și va acționa împotriva ei, care a votat împotriva cel mai bun viitor pentru Regatul Unit
și UE, sau dacă aceasta este poziția oficială a liberal-democraților ". Liderul grupului ALDE și
negociatorul Brexit al Parlamentului European, Guy VERHOFSTADT a reacționat la afirmația
DAVIS spunând: "Este profund îngrijorător faptul că un ministru al guvernului ar folosi biroul
său pentru a deduce că un politician ales în mod democratic a acționat într-un mod trădător sau
nepatriotic, votând în favoarea unei rezoluții parlamentare care urmărește să ofere certitudine atât
cetățenilor UE din Regatul Unit, cât și cetățenilor britanici din UE, ale căror drepturi existente
sunt amenințate ". Dna BEARDER a apărat votul și a spus că "treaba mea este să reprezint
persoanele care m-au ales și să nu fiu intimidat sau torturat. Voi continua să fac asta împreună cu
colegii mei liberali din întreaga UE".

Altele
• Camera de Comerț Americană la Uniunea Europeană (AMCHAM UE): Maxime
BUREAU, șeful Departamentului guvernamental, EMEA, 3M, a fost numit noul președinte
pentru un mandat de doi ani. El îl va înlocui pe Karl COX.
• Consultanță nouă! BoldT: a fost lansat la Bruxelles și speră să creeze o nouă categorie de
consultanță care să îi ajute pe lideri să creeze schimbări de transformare prin strategii de afaceri
și sfaturi de comunicare. Herbert HEITMANN este președintele consultanței și se va concentra
pe poziționarea CEO-ului, strategia de comunicații și comunicarea în situații de criză, în timp ce
Jeremy GALBRAITH este directorul general responsabil cu strategia, comunicările de
conducere, campaniile, problemele și criza. Fostul deputat european olandez Michiel VAN
HULTEN este un partener fondator care se va concentra pe politica publică, campaniile de risc
politic și Brexit.
• Centrul de Studii Politice Europene (CEPS): Harold TOR s-a alăturat echipei ca șef al
comunicațiilor. În noul său rol, el va extinde domeniul de aplicare a comunicațiilor digitale ale
grupului de experți și a mijloacelor de informare în masă. Înainte de numirea sa, el era șeful
departamentului digital la GPLUS.
• Centrul European de Ecotoxicologie și Toxicologie a Produselor Chimice (ECETOC):
Olivier De MATOS a succedat lui Alan POOLE în calitate de Secretar General. Înainte de
numirea sa, el a fost director general la Burson-Marsteller din Bruxelles.
• Vattenfall: Anna BORG, actuală vicepreședintă a piețelor de afaceri din Vattenfall, a fost
numită noul director financiar al organizației. Niek DEN HOLLANDER, în prezent
vicepreședinte al Trading Vattenfall, o va înlocui.

BREXIT
Theresa MAY a vizitat Bruxelles, luni, 16 octombrie, pentru a participa la o cină de
lucru(http://dmail1.dods.co.uk/c/11hOz5q2FChmmjuKbRC9rOkcT4) cu președintele Comisiei
Europene Jean-Claude JUNCKER și negociatorul-șef al UE, Michel BARNIER, în încercarea de
a elimina impasul negocierilor înaintea summitului UE din 19 și 20 octombrie. Într-o declarație
comună, doamna MAY și președintele JUNCKER au convenit că negocierile dintre UE și
Regatul
Unit
trebuie
să
fie
"accelerate"
(http://dmail1.dods.co.uk/c/11hOz9po130HRhtunJbxNxiOYF ). Cu toate acestea, perechea nu a
reușit să-i impresioneze pe deputații europeni
(http://dmail1.dods.co.uk/c/11hOzho4HUtoRdqYLskkuZg39R ) după întâlnirea lor.
Marți, la Bruxelles, membru al grupului ECR, Charles TANNOCK, a declarat că este important
ca UE să se poată baza pe "bogăția de cunoștințe" pe care o posedase Marea Britanie în
problemele de securitate (http://dmail1.dods.co.uk/c/11hOzlnq3lcKmbpIXjTIQIeFfs ) după
plecarea din UE în 2019, în timp ce deputatul grupului S&D și președintele Comisia pentru
libertăți civile, Claude MORAES, a solicitat Regatului Unit să furnizeze mai multă claritate cu
privire la cooperarea în domeniul securității post-Brexit
(http://dmail1.dods.co.uk/c/11hOzpmLoLW5R9ot9bt7crdhl3 ).
Președintele Parlamentului European, Antonio TAJANI, a declarat că Marea Britanie nu este
"realistă" în ceea ce privește soluționarea financiară. Vorbind cu programul BBC Newsnight, el a
spus: "Suntem realiști, guvernul britanic nu este realist, cred ca trebuie sa fim foarte clari, trebuie
să punem banii pe masă, avem nevoie de banii nostri înapoi, asa cum a spus doamna
THATCHER 30, 40 de ani în urmă. "
În știrile lui Westminster, legea privind retragerea din UE va fi amânată cel puțin la jumătatea
lunii noiembrie, pe fondul temerilor legate de o rebeliunea majoră Tory, potrivit unui raport.
Primul ministru Theresa MAY a anunțat că "cetățenii UE care trăiesc în mod legal în Marea
Britanie astăzi vor putea să rămână."

Joi, 19 octombrie, și în timp ce cei 28 de lideri ai UE s-au reunit la Bruxelles pentru summit-ul
UE, cancelarul german Angela MERKEL a sugerat că, deși nu s-au realizat suficiente progrese,
"vom continua discuțiile în vederea atingerii celei de-a doua faze în decembrie".
Președintele Consiliului European, Donald TUSK, a declarat vineri că liderii UE au convenit să
înceapă pregătirile interne pentru a doua etapă a negocierilor, deși nu s-au făcut suficiente
progrese. Conform concluziilor adoptate de Consiliul European, liderii UE vor reevalua în timpul
următoarei lor reuniuni din decembrie, când vor stabili dacă au fost realizate suficiente progrese
în ceea ce privește cele trei aspecte principale.
Între timp, secretarul de stat Brexit, David DAVIS, a spus oficialilor săi de a intensifica
pregătirile pentru o acțiune "fără înțelegere", deoarece Theresa May a cerut liderilor UE să
creeze o nouă "dinamică" în negocieri.
În altă ordine de idei, șeful Goldman Sachs, Lloyd BLANKFEIN, a declarat că intenționează să
petreacă mai mult timp la Frankfurt. Miscarea a dat naștere unor speculații că banca americană
intenționează să transfere mai multe locuri de muncă din orașul Londra în Germania post-Brexit.
Industria vinicolă și industria spirtoasă solicită claritatea Brexit: Asociațiile europene ale
industriei vinului și industriei spirtoase au subliniat că "nici o înțelegere" nu este un rezultat
acceptabil din negocierile Brexit și insistă ca detaliile unui acord tranzitoriu să fie anunțate până
la sfârșitul lunii martie 2018, pentru a se asigura că fluxurile comerciale "istorice" între Regatul
Unit și UE nu sunt perturbate.

DIN EUROPA
Olanda: Partidul Popular (PEV) a câștigat 31,6% din voturi, în timp ce Partidul Libertății de
extremă dreapta (FPÖ) a obținut aproximativ 26%, potrivit previziunilor. Sebastian KURZ este
pe cale să devină următorul premier și cel mai tânăr lider al Europei. Este de așteptat formarea
unei coaliții între cele două părți, dar nu s-a făcut încă niciun anunț oficial.
România: Paul STANESCU a fost numit noul ministru al dezvoltării și vicepremier, în urma
demisiei lui Sevil SHHAIDEH pe fondul unui scandal privind transferul de teren de la Ministerul
Mediului spre o companie privată. Ministrul fondurilor europene, Rovana PLUMB și ministrul
transporturilor, Răzvan CUC, au demisionat și au fost înlocuiți de Marius NICA și respectiv
Felix STROE.

ALTELE
Dezvoltarea platformei digitale a Europei pentru patrimoniul cultural: Comisia lansează o
consultare
publică
(https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeanaeuropes-digital-platform-cultural-heritage_en ) pentru a asculta opiniile cetățenilor și ale
organizațiilor care au un interes personal sau profesional în domeniul culturii digitale disponibile
online. Comisia dorește să știe cum cetățenii, profesioniștii și organizațiile folosesc
Europeana(https://www.europeana.eu/portal/en ), platforma europeană online pentru patrimoniul
cultural. Europeana va fi, de asemenea, strâns asociată cu Anul european al patrimoniului
cultural (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1111_en.htm) în 2018. Consultarea publică
va fi deschisă în toate limbile UE până la 14 ianuarie 2018 aici
(https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platformcultural-heritage_en ).

Planul Juncker este acum stabilit pentru a determina mai mult de 240 miliarde de euro: Planul de
Investiții
pentru
Europa
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-andinvestment/investment-plan-europe-juncker-plan_en )- Planul Juncker - este acum de așteptat să
aducă investiții de 240,9 miliarde de euro. Aceasta reprezintă doar peste trei sferturi din
obiectivul de 315 miliarde de euro al investițiilor totale mobilizate, care a fost inițial alocat.
Pentru mai multe informații despre oricare dintre proiectele și cele mai recente rezultate ale
Planului
de
investiții,
consultați
noul
site
al
Planului
de
investiții
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europejuncker-plan_en).

