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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
Comisia a emis orientări către statele membre privind vânzările de terenuri
agricole: Comisia Europeană a emis orientări pentru a ajuta statele membre să
protejeze terenurile agricole de amenințări precum speculațiile excesive de
prețuri și concentrarea proprietății. Statele membre ale UE au dreptul de a limita
vânzările de terenuri agricole pentru a conserva comunitățile agricole și pentru a
promova agricultura durabilă. În acest sens, acestea trebuie să respecte legislația
UE, în special normele privind libera circulație a capitalurilor. Citiți comunicatul
de presă aici (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3901_en.htm).

Regulamentul pentru simplificarea ulterioară prin regulamentul Omnibus:
Președinția estonă și Parlamentul European au ajuns la un acord preliminar
privind partea agricolă a așa-numitului regulament Omnibus. Regulamentul
Omnibus modifică regulamentul financiar care reglementează execuția bugetului
UE, precum și 15 acte legislative sectoriale, inclusiv în domeniul agriculturii.
Inițial facturat ca un exercițiu de introducere a simplificărilor necesare în cadrul
PAC, discuțiile de joi s-au îndreptat rapid spre o reformă mai substanțială,
deoarece Parlamentul European și-a folosit statutul egal în discuțiile pentru a
propune schimbări profunde. Producătorii de alimente și grupurile de
supermarketuri au fost îngrijorați că Bruxelles-ul a dat unda verde agricultorilor,
temându-se că anti-competitivitatea este rea pentru sector pe termen lung și, în
unele cazuri, că vor trebui să se ocupe de parteneri de afaceri incorecți. Alții au
avertizat că mișcarea ar putea stimula prețurile de consum.
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Măsuri de combatere a practicilor comerciale neloiale așteptate anul viitor: Hogan a
informat, de asemenea, miniștrii despre rezultatele preliminare ale evaluării impactului - sau
colectării de opinii – de la Bruxelles, privind introducerea legislației de combatere a așanumitelor practici comerciale neloiale (UTP) contracte sau plăți întârziate. "Măsurile posibile pot
fi propuse în primul semestru din 2018, pe baza evaluării impactului", a afirmat el, într-o
propoziție, în special, plină de condiționări. Comisionarul a fost vineri mai viguros, când a
învinuit în mod direct supermarketurile pentru UTP (când mulți numesc și procesatorii de
alimente ca principali vinovați).

Franța se angajează pe stabilirea prețurilor alimentelor la costurile de producție ale
agricultorilor: Președintele Macron s-a angajat să inverseze în mod eficient structura de stabilire
a prețurilor lanțului alimentar al țării astfel încât să pornească de la ceea ce trebuie să își acopere,
costurile de producție și apoi să avanseze la punctul de vânzare cu amănuntul. Cu fermierii
câștigând în medie între 13.000-15.000 de euro pe an, Macron a declarat: "Vom modifica legea
pentru a răsturna formarea prețurilor pornind de la costul producției". Mass-media franceză a
interpretat acest lucru ca pe un angajament de a forța supermarketurile și producătorii de
alimente să cumpere la costul producției. Este, de asemenea, un angajament de a ignora piața
liberă?. "Un preț corect trebuie să fie obiectivul", a adăugat președintele.

Flexibilitatea plăților în avans pentru alte cinci țări afectate de vreme nefavorabilă:
Comisia Europeană a decis să permită celor cinci state membre suplimentare să majoreze plățile
anticipate ale PAC către agricultorii din UE care au suferit din cauza condițiilor meteorologice
nefavorabile în acest an.
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SĂNĂTATE
Legislația privind protecția consumatorilor ar putea aborda produsele alimentare cu dublă
calitate ca o "ultimă soluție": O actualizare a legilor UE privind protecția consumatorilor pe
care Comisia a planificat-o în martie 2018 ar putea include amendamente pentru a aborda
problemele legate de așa-numitele alimente cu dublă calitate, calitate mai scăzută în statele
membre din Europa Centrală și de Est decât în cele din Vest și Nord. Comisia consideră însă că
noua legislație este "o ultimă soluție", a declarat deputatul director general al Direcției Generale
Justiție și Consumatori (DG JUST), Francisco Fonseca Morilla, la 11 octombrie.

Regulile privind pierderea produselor în greutate se aplică începând cu octombrie 2022:
Regulamentul delegat privind produsele de înlocuire a dietei totale (TDR) pentru controlul
greutății a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE la 7 octombrie, dar, în ciuda cerințelor
controversate pentru că se aplică abia începând cu octombrie 2022, producătorii avertizează că
vor șterge multe programe de pe piață.

Deputații europeni susțin etichetarea băuturilor alcoolice: Europarlamentarul german
Susanne Melior a scris în Revista Parlamentului că etichetarea ingredientelor și a informațiilor
nutriționale trebuie să fie obligatorie pentru toate băuturile spirtoase. Melior a spus că va dori, de
asemenea, să limiteze cantitatea de zahăr pentru a proteja calitatea superioară a băuturilor
spirtoase, ca parte a regulamentului respectiv. "Esența regulamentului privind băuturile spirtoase
are un singur punct crucial: trebuie garantată cea mai bună calitate a băuturilor spirtoase", a spus
ea. În timp ce Parlamentul nu este implicat în etichetarea nutrițională a produselor din alcool,
industria trebuie să transmită Comisiei, până în martie 2018, propunerea sa privind sistemul de
etichetare.

Austria solicită etichetarea produselor care conțin ouă ale UE pentru sporirea trasabilității
după scandalul de fipronil: Austria solicită Comisiei Europene și altor state membre să ia în
considerare un sistem de etichetare la nivelul UE pentru a îmbunătăți trasabilitatea produselor
din ouă în urma scandalului de fipronil.

Obezitatea va costa Regatul Unit 23 miliarde de lire sterline anual pana in 2025 spun
militanții: Costul anual de a trata consecintele obezitatii va ajunge la 23 miliarde de lire sterline
in Marea Britanie pana in 2025, susține Federatia Mondiala a Obezitatii.
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Irlanda confirmă impozitul pe băuturile zaharoase din aprilie 2018: Departamentul de
finanțe al Irlandei și-a publicat săptămâna aceasta bugetul pentru anul 2018 care confirmă faptul
că țara va introduce un impozit pe băuturile zaharoase începând cu 1 aprilie 2018. Impozitul se
va aplica băuturilor îndulcite cu zahăr cu conținut de zahăr între 5 grame și 8 grame la 100ml la o
rată de 20c pe litru. O a doua rată se aplică pentru băuturile cu un conținut de zahăr de 8 grame
sau mai mare la 30c/litru.

Obezitatea copiilor crește de zece ori, taxele alimentare și etichetarea "nu vor fi
suficiente": Numărul copiilor și adolescenților obezi din întreaga lume a crescut de zece ori în
ultimele patru decenii, a arătat Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Iar intervențiile unice,
cum ar fi impozitarea băuturilor zaharoase sau utilizarea etichetei produselor alimentare nu vor fi
suficiente pentru a aborda problema, au spus experții în obezitate.

INOVAȚIE
Raportul UE privind utilizarea durabilă a pesticidelor: Raportul despre Directiva privind
utilizarea durabilă a pesticidelor, adoptat de Comisie, evaluează progresele realizate de statele
membre ale UE în aplicarea măsurilor de reducere a riscurilor și a impactului pesticidelor.
Acesta acoperă o gamă largă de subiecte, cum ar fi pulverizarea aeriană, informarea publicului
sau instruirea profesioniștilor. Raportul indică implementarea insuficientă a Directivei privind
utilizarea durabilă a pesticidelor
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:en:PDF ). Comunicatul
de presă complet este disponibil aici (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3750_en.htm).

Alternative la pesticidele "utilizate insuficient în UE": Gestionarea Integrată a Dăunătorilor
(IPM) (https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/ipm_en) pentru a
minimiza utilizarea controalelor chimice rămâne insuficient utilizată în țările europene din cauza
implementării "insuficiente" a normelor UE, conform raportului privind utilizarea durabilă a
pesticidelor adoptat de către Comisie. Acesta acoperă o gamă largă de subiecte, cum ar fi
pulverizarea aeriană, informarea publicului sau instruirea profesioniștilor. Raportul indică
implementarea insuficientă a directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:en:PDF
).
Toate
documentele sunt disponibile aici
(https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en).
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Propunerea de 10 ani pentru glifosat se află înaintea votării: Comisia Europeană va convoca
un vot la 25 octombrie privind propunerea sa de a acorda licență erbicidului glifosat pentru
utilizare în UE pentru încă zece ani după expirarea permisului actual din decembrie.

UE a primit petiția de interzicere a glifosatului: Comisia Europeană a primit în mod oficial
prezentarea cu succes a celei de-a patra Inițiative Europene a Cetățenilor. Prin sprijinirea
Inițiativei
cetățenești
europene
"Stop
Glyphosate"(http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002 ), peste 1 milion de cetățeni din cel
puțin 7 state membre au solicitat Comisiei Europene să "propună statelor membre interzicerea
glifosatului, reformarea procedurii de aprobare a pesticidelor și stabilirea de obiective globale
obligatorii de reducere a consumului de pesticide ". Comisia a prezentat recent o propunere
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_en.htm ) de modificare a Regulamentului
privind inițiativa cetățenilor, de a face acest instrument mai accesibil cetățenilor.

Dezbaterea Parlamentului cu privire la glifosat scoate la lumină procesul de aprobare a
pesticidelor în UE: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a concluzionat
că, deși glifosatul nu este cangerigen, acesta poate fi toxic și trebuie folosit cu grijă, a declarat
șeful unității de pesticide din cadrul agenției Parlamentul European.

Macron declară că nu va exista un impas pentru glifosat: Președintele francez Emmanuel
Macron a declarat miercuri că nu va exista "un impas" în Europa atunci când vor decide dacă să
reînnoiască licența glifosatului. Garanția va veni ca o amplă ușurare pentru Comisia Europeană,
care a cerut țărilor membre să-și asume responsabilitatea pentru decizii controversate. "A amâna
problema glifosatului încă 10 ani nu este o idee bună pentru că trebuie să ne asumăm
responsabilitățile în fața istoriei", a spus el. În schimb, a menționat, Franța ar ajuta fermierii să
treacă de la folosirea glifosatului prin finanțarea cercetării privind alternativele de utilizare ale
produsului.

Un nou studiu constată o creștere a rezistenței la dăunători la culturile GE: Rezistența la
insecte împotriva culturilor modificate genetic pentru a preveni dăunătorii evoluează mai repede
decât până acum, dar noile trăsături și utilizarea zonelor de refugiu cu instalații non-GE oferă
speranța că tendința poate fi inversată, potrivit unui nou studiu publicat in revista Nature
Biotechnology.

Resurse genetice vegetale pentru alimentație și agricultură: Consiliul a adoptat concluziile
care stabilesc poziția UE pentru cea de-a șaptea sesiune a organismului de conducere al tratatului
internațional privind resursele genetice vegetale pentru alimente și agricultură (ITPGRFA), care
va avea loc la Kigali (Rwanda ) de la 30 octombrie la 3 noiembrie 2017. Concluziile se
concentrează pe unele dintre temele-cheie ale evenimentului, și anume rolul resurselor genetice
vegetale pentru alimentație și agricultură în punerea în aplicare a Agendei pentru dezvoltare
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durabilă din 2030 și revizuirea planului multilateral pentru sistemul de acces și împărțirea
beneficiilor și strategia de finanțare stabilită prin tratat. Citeste mai mult aici
(http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31323337330D31353
736360D32313834330D36323530340D300D37443437353846460D310D0D300D35333532310
D372E372E302E31383833330D31 ).

O altă încercare de a bloca fuziunile agri mega: Grupul internațional de experți privind
sistemele de alimentație durabilă a lansat astăzi un raport care susține că Bruxelles-ul ar trebui să
blocheze cererile de fuziune ale companiilor agricole pentru a descuraja agricultura industrială.
Obiectivul principal este preluarea companiei Monsanto cu 66 de miliarde de dolari de Bayer,
care a avut loc împreună cu fuziunile Dow/Dupont și ChemChina/Syngenta, ar plasa "70% din
industria agrochimică în mâinile a doar trei companii care au fuzionat". Aceștia au adăugat totuși
că tendința spre consolidare este aceea de a lovi toate departamentele din sectorul alimentar: de
la întreprinderile de îngrășăminte până la producătorii de alimente și lanțurile de supermarketuri.
"În loc să punem sistemul alimentar pe calea durabilității, consolidarea întărește logica modelului
alimentar și agricol industrial - și consecințele sociale, ecologice și economice pe scară largă", au
scris autorii. "Consolidarea permite, de asemenea, companiilor să reunească capitalul economic
și politic în moduri care să-i consolideze capacitatea de a influența procesul de luare a deciziilor
la nivel național și internațional ."

MEDIU/ENERGIE/CLIMĂ
Decesele premature din cauza poluării cu NO2 au crescut cu 10%: Numărul estimat de
decese prematură atribuite expunerii la poluarea cu NO2 a crescut , potrivit unui raport anual
privind calitatea aerului din partea Agenției Europene de Mediu. Raportul "Calitatea aerului în
Europa - 2017"(https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017 ) al celor de
la EEA prezintă o analiză actualizată a calității aerului și a impactului său, pe baza datelor
oficiale din mai mult de 2 500 de stații de monitorizare din Europa în 2015.

Întâlnirile de reformă ale ETS se blochează: negocierile maratonului privind reformele post2020 în sistemul UE de comercializare a emisiilor s-au încheiat în impas.

Planul ambasadelor olandeze ia amploare pe emisiile de dioxid de carbon: Noul guvern de
coaliție olandeză se angajează să cheltuie 4 miliarde de euro pentru a reduce emisiile de carbon,
pentru a renunța la centralele pe bază de cărbune și pentru a introduce un prag al prețului
emisiilor de carbon.

Scopurile climatice germane "înseamnă dublarea vântului și a energiei solare": Germania
trebuie să dubleze producția de la fermele eoliene și solare pentru a atinge țintele climatice
naționale până în 2020 și 2030, a spus ONG-ul Deutsche Umwelthilfe.

Portugalia lansează o foaie de parcurs pentru neutralitatea carbonului până în 2050: Un
proiect de 18 luni pentru planificarea tranziției Portugaliei la neutralitatea carbonului până în
2050 a fost lansat miercuri de prim-ministrul Antonio Costa.
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URMĂREȘTE: Conferința: Biotehnologii moderne în agricultură - deschizând calea pentru o
inovație
responsabilă
(http://ec.europa.eu/dgs/health_foodsafety/events/20170928_modern_biotech.htm )

NEGOCIERE/PIAȚĂ
Perspective macroeconomice: Creșterea economică mondială: Creșterea economică
mondială este acum estimată la 3,6% în 2017 de către Fondul Monetar Internațional prin
intermediul raportului World Economic Outlook (WEO), față de o proiecție în luna iulie de
3,5%. Pentru 2018, FMI și-a îmbunătățit, de asemenea, previziunile, ajungând la 3,7% în creștere
cu 0,1% față de prognoza din luna iulie.

UE are obligația de a actualiza angajamentele OMC în domeniul bunurilor, incluzând
subvențiile la exportul fermelor de rafinare: Uniunea Europeană a prezentat angajamente
revizuite privind bunurile către Organizația Mondială a Comerțului (OMC), punând în aplicare o
decizie a OMC de doi ani privind eliminarea subvențiilor la exportul agricol și acoperirea
extinderii acesteia la 28 de membrii în 2007 și 2013, cu implicații pentru Brexit.

Acordul UE-Chile privind comerțul cu produse ecologice confirmat: Consiliul a adoptat o
decizie privind încheierea acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind
comerțul
cu
produse
ecologice.
Citiți
comunicatul
de
presă(http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31323337340D3
1353632340D32313834330D36323531310D300D37443437353846460D310D0D300D3533333
1310D372E372E302E31383833330D31
),
decizia
Consiliului
(http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31323337340D31353
632340D32313834330D36323531320D300D37443437353846460D310D0D300D35333331310
D372E372E302E31383833330D32
)
și
acordul
(http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31323337340D31353
632340D32313834330D36323531330D300D37443437353846460D310D0D300D35333331310
D372E372E302E31383833330D34 ).

Franța „nu se grăbește“ să încheie acordul comercial UE-Mercosur - Macron: Emmanuel
Macron a spus că între negocierile UE și grupul Mercosur din țările din America Latină trebuie
să fie „împrospătate“ și va discuta problema cu alți lideri ai UE în această săptămână.
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Comerțul echitabil cu produse etichetate este în creștere în Spania: Vânzările de produse de
comerț echitabil au stabilit un nou record în Spania, depășind 40 de milioane € în valoare în
2016, în creștere cu aproape 15%, de la 34890000€ în anul precedent, potrivit unui nou raport.
Cafeaua și-a păstrat poziția de lider cu 43,1% din vânzările comerciale echitabile.

Piețele asiatice ridică restricțiile privind carnea de vită din UE: Taiwan și Japonia elimină
restricțiile privind carnea de vită din unele state membre ale UE - o mișcare a Comisiei Europene
declară că ar trebui să deschidă drumul pentru deschiderea mai multor piețe din Asia.

INSTITUȚII
Comisie
DG AGRI: Nathalie SAUVE-VANDEVYER îl înlocuiește pe Lene NÆSAGER în calitate de
director în Direcția B - Calitate, cercetare și inovare. NÆSAGER, care a acționat în mod
inovator, revine la Unitatea B1 (Politica externă de comunicare și promovare) în calitate de șef
de unitate.

Parlament
Membrii grupului britanic ECR, Julie GIRLING și Richard ASHWORTH, au fost desființați de
loviturile partidului conservator, după ce au susținut votul de săptămâna trecută, care a spus că
"nu s-a făcut suficient progres" pentru ca faza a doua a negocierilor să înceapă așa cum a fost
planificat. Citeste mai mult(http://dmail1.dods.co.uk/c/11hFr2smRM9RrT6SZWmVXxK464 ).
Rory PALMER (S & D, Marea Britanie), cel mai nou membru al Parlamentului, îl înlocuiește pe
Glenis WILLMOTT. El a lansat deja o campanie pentru a menține partea din Marea Britanie a
programului Erasmus Plus.
Maria Spyraki (PPE, EL) a fost numită purtătoare de cuvânt a partidului său național național,
"Noua Democrație".
Pavel TELIČKA (ALDE, CZ) a părăsit partidul național ANO 2011, cu care a fost ales în
Parlamentul European. Măsura are loc cu două săptămâni înainte de alegerile naționale din
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Republica Cehă și în timp ce partidul conducea sondajele. Dl TELIČKA este vicepreședinte al
Parlamentului.
CoR
Săptămâna trecută, Comitetul Regiunilor a sărbătorit a 15-a "Săptămâna europeană a regiunilor
și orașelor". În cadrul ședinței plenare a CoR de la Bruxelles, președintele LAMBERTZ a
prezentat primul discurs "Statutul Uniunii Europene: opinia regiunilor și orașelor", în care a
subliniat importanța implicării cetățenilor și a conexiunii, a securității sociale pentru toți
europenii. Plenul a adoptat avize privind bugetul UE, spațiul, pilonul drepturilor sociale,
globalizarea, transportul, economia datelor și copiii din migrație.

BREXIT
Negociatorul-șef al UE, Michel BARNIER, și secretarul de stat pentru ieșirea din UE, David
DAVIS, au organizat o conferință de presă în urma încheierii celei de-a cincea runde a
negocierilor. BARNIER a declarat că nu a putut să recomande Consiliului European că începutul
altei runde de discuții ar trebui inițiat la sumitul de la 19-20 octombrie, avertizând că discuțiile
de Brexit sunt blocate. Citiți declarația sa aici (http://europa.eu/rapid/pressrelease_STATEMENT-17-3921_en.htm ).

UE și Regatul Unit în legătură cu anumite chestiuni apărute de la Brexit: Uniunea
Europeană
și
Regatul
Unit
au
trimis
o
scrisoare
comună
(https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-letter-eu-and-uk-permanent-representativeswto_en ) tuturor membrilor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), stabilind abordarea
propusă pentru anumite aspecte ale OMC, retragerea din UE. Atunci când Marea Britanie
părăsește UE, va avea propriile sale programe separate de angajamente. Printre altele, aceste
scheme indică tarifele maxime care pot fi aplicate fiecărui tip specific de produs importat,
precum și cantitățile fiecărui produs care poate fi importat cu scutire de drepturi vamale sau cu o
reducere a taxei, cunoscut sub numele de cote tarifare (TRQ) . Prin urmare, este necesar să se
abordeze atât angajamentele UE, cât și cele ale Regatului Unit privind aceste cote. Scrisoarea
comună prevede că ambele părți intenționează să urmeze o abordare comună privind TRQ-urile
UE existente și intenționează să repartizeze aceste cote pentru a reflecta fluxurile comerciale
actuale, pentru a se asigura că, după retragerea Regatului Unit din UE, membrii OMC mențin
exact același nivel de acces. UE și Regatul Unit vor urma, de asemenea, o abordare comună
privind plafoanele subvențiilor interne pentru agricultură. Acest lucru nu aduce atingerea poziției
pe care UE ar putea să o adopte în alte chestiuni legate de comerț.
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Perdue discută problema cotei OMC, viitorul comerț agroalimentar cu deputații din
Regatul Unit: secretarul agriculturii americane, Sonny Perdue, s-a întâlnit cu deputații britanici
pentru a discuta despre comerțul agroalimentar post-Brexit UK-SUA și pentru a ajunge la un
acord privind cotele tarifare (TRQ) Organizația Mondială a Comerțului (OMC).

Post-Brexit susține politica agricolă crucială pentru profitabilitatea fermei din Regatul
Unit, arată noul raport: Modificările pentru sistemul de plăți de sprijin agricol post-Brexit din
Regatul Unit sunt susceptibile de a avea un impact mai profund asupra sănătății financiare a
industriei agricole din Regatul Unit decât modificările aduse regimului comercial, potrivit unui
nou studiu important. Reducerea valorii globale actuale a subvenției agricole comparativ cu cele
oferite în prezent în cadrul politicii agricole comune ar avea un efect negativ asupra veniturilor
totale ale fermelor, indiferent dacă aceste politici au fost însoțite de un regim de liberalizare a
comerțului cu scutirea de taxe de import din Regatul Unit sau abordarea opusă, practic cu tot
comerțul, care se desfășoară pe baza tarifelor acordate de Națiunile cele mai favorizate din cadrul
OMC (MFN). Restricționarea accesului la munca agricolă a migranților - prognoza pe scară largă
fiind rezultatul noilor reglementări britanice privind migrația după Brexit - ar exercita, de
asemenea, presiune asupra profiturilor agricole, în special în sectorul horticol și al creșterii
animalelor.
Acestea se numără printre concluziile unui nou studiu realizat de Comitetul de Dezvoltare
Agricolă și Horticultură din Marea Britanie (AHDB) de către Informa Agribusiness Consulting,
parte a aceluiași grup ca Politica IEG, în asociere cu Promar International (descarcă întregul
raport aici)( https://ahdb.org.uk/brexit/documents/Horizon_BrexitScenarios_11oct17.pdf ).

DIN EUROPA
Olanda: După un blocaj politic de șapte luni, partidele politice au ajuns la un acord pentru
formarea unui guvern de coaliție condus de partidul VVD de prim-ministru Mark RUTTE. Noua
coaliție include creștin-democrații, D66 și Uniunea Creștină.
Partidele cehe au promis să reducă TVA-ul la unt în timpul campaniei electorale parlamentare:
Creșterea prețurilor la unt în Europa a plasat produsul alimentar pe agenda partidelor politice din
Cehia înainte de alegerile parlamentare din țară. MP Jaroslav Foldyna, reprezentant al socialdemocraților co-guvernatori, a declarat că guvernul ar trebui să reducă taxa pe valoarea adăugată
(TVA) pe unt pentru a compensa creșterea prețurilor.
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ALTELE
Comisia publică cel de-al 7-lea raport privind coeziunea.
aici(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3644_en.htm ).

Citiți

mai

multe

Verde pentru înființarea procurorului public european: "Înființarea Procuraturii Europene va
fi un veritabil schimbător de jocuri. Multe cazuri de fraudă împotriva bugetului UE sunt
transnaționale, avem nevoie de o instituție care să nu poată doar investiga, ci de asemenea, să
realizeze urmărirea penală peste frontiere, procurorul va face exact acest lucru, asigurându-se că
criminalii vor fi aduși în fața justiției mai rapid și că vor fi recuperați mai mulți bani, în
beneficiul
contribuabililor
europeni.
"Declarația
completă
este
disponibilă
online(http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3864_en.htm ) în toate limbile UE.

Comisia salută noi reguli pentru soluționarea litigiilor fiscale: Comisia Europeană salută
poziția statelor membre ale UE pentru noi reguli in soluționarea mai eficientă a litigiilor fiscale,
ceea ce va asigura că întreprinderile și cetățenii pot rezolva mai rapid și mai eficient litigiile
legate de interpretarea tratatelor fiscale . Acesta va aborda, de asemenea, problemele legate de
dubla impunere - un obstacol major pentru întreprinderi, creând incertitudine, costuri inutile și
probleme legate de fluxul de numerar. Un comunicat de presă (http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-17-3727_en.htm)complet este disponibil online.
Planul de investiții al UE(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-andinvestment/investment-plan-europe-juncker-plan_en):
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