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STIRI EXTERNE:
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 /SILVICULTURĂ
Poziția social-democraților UE privind PAC după 2020: Grupul S&D
din Parlamentul European a solicitat ca viitoarele reforme ale PAC să
ducă la o trecere catre o agricultură durabilă pentru a atenua
schimbările climatice și a opri pierderea biodiversității. Dar mai
izbitoare este cererea pentru modelul liberal al UE de a înlocui
agricultura cu un nou model social, având agricultorul și mediul în
centrul său. Citiți-o aici
(http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/
default/files/the%20Agriculture%20we%20need_en_171114_final_for_web.pdf)

Programarea timpului și concentrarea asupra rezultatelor care
trebuie luate în considerare în planurile UE de dezvoltare rurală după
2020: Implementarea programelor UE de dezvoltare rurală în
perioada 2014-2020 a fost întârziată și lipsește evaluărea
rezultatelor, în ciuda angajamentului de a se concentra asupra
realizărilor pentru cadrul strategic al UE – raport Curtea de Conturi
Europeană (ECA)

Măsurile PAC pentru tinerii agricultori sunt pozitive, dar
suprasubscrise în unele state membre ale UE: Măsurile existente,
adresate tinerilor agricultori în politica agricolă comună (PAC), sunt bune, în ciuda faptului
că granturile de start sunt suprasubscrise în mai multe state membre, a constatat un nou
raportul elaborat pentru deputații europeni .

Consiliul Coreper II aprobă împărțirea pachetului Omnibus : Guvernele UE au
convenit să împartă regulamentul Omnibus astfel încât componența agricolă să poată fi adoptată până la
sfârșitul anului ca o reglementare autonomă.

2018 Programe de promovare ale UE pentru alimente și băuturi
aprobate: Comisia Europeană a aprobat programele de promovare pentru produsele agroalimentare din
2018, care se vor concentra pe piețele țărilor terțe cu cel mai mare potențial de creștere.

Obiectivele PAC nu pot fi folosite pentru a justifica fixarea prețurilor în
Franța: Curtea Europeană de Justiție a decis că practicile concertate ale organizațiilor de producători
agricoli pot fi scutite de dreptul concurenței, dar au considerat practicile de stabilire a prețurilor realizate de
producătorii francezi de cicoare sunt duse prea departe.

Iaurtul grecesc este produs numai în Grecia, Comisia avertizează
Praga: Denumirea "iaurt grecesc" nu poate fi folosită pentru iaurturile produse în afara Greciei, a declarat
un purtător de cuvânt al Comisiei Europene pe fondul intensificării tensiunilor dintre Atena și Praga cu privire
la această problemă. Pentru Atena, atât denumirea de "iaurt grecesc", cât și iaurtul "în stil grecesc"
contravine Regulamentului UE privind furnizarea de informații alimentare către consumatori (http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN
),
care
spune
că
consumatorii nu ar trebui induși în eroare.
CITEȘTE: Prezentarea lui Andriukaitis privind "Acțiunea UE împotriva rezistenței antimicrobiene"
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE2LjgxMDE3NDMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNi44MTAxNzQzMSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTg1MDY5JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5y
b2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://ww
w.europarl.europa.eu/committees/en/agri/publications.html?id=20171116CPU15942)
CITEȘTE: ComAGRI Proiect de raport - Situația actuală și perspectivele viitoare pentru sectoarele ovinelor și
caprinelor
în
UE
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE0LjgwOTAxMjUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNC44MDkwMTI1MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTgyMTYxJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE612.315&format=PDF&language=EN&secondRef=01)

SĂNĂTATE
Rezistența antimicrobiană este o amenințare globală, dar utilizarea
antibioticelor scade în unele state membre UE: Deși rezistența antimicrobiană este
o "amenințare globală" pentru oameni și animale, utilizarea agenților antimicrobieni în sectorul creșterii
animalelor a scăzut în mai multe țări începând cu 2011, a spus Comisarul UE pentru sănătate și siguranță
alimentară Andriukaitis.

Cercetătorii analizează deciziile UE privind mențiunile de sănătate, fac
recomandări pentru aplicațiile de succes: Cercetătorii de la o universitate britanică au
elaborat recomandări pentru a ajuta companiile din domeniul alimentar să "sublinieze cu succes" noile
revendicări de sănătate din UE, un obstacol de reglementare care s-a îmbunătățit practic pentru multe
companii.

UE posibil să interzică E 203 : UE trebuie să interzică conservarea sorbatului de calciu (E 203),
utilizat în diferite produse alimentare, precum și coloranți și arome, deoarece nu există suficiente date
privind genotoxicitatea pentru a demonstra siguranța acestuia.

Deputații europeni, în încercarea de a vota autorizarea fosfatului în
kebab-urile doner: Grupurile Socialist și Democrat (S&D) și Verzii/Alianța Liberă Europeană au
elaborat o rezoluție pentru a respinge propunerea de a autoriza utilizarea fosfaților în kebab-urile doner deoarece susțin că nu există o nevoie tehnologică dovedită.

Liniile directoare globale privind consumul zilnic de cereale integrale
sunt necesare, spune Nestlé: Un studiu al peste 16.000 de oameni de pe glob de către
compania de cereale Nestlé dezvăluie o "confuzie semnificativă" asupra cantității de grâu întregi consumate
zilnic, determinând compania să solicite orientări globale pe cereale integrale în alimente.

Noul organism italian a fost înființat pentru a lupta împotriva etichetei
de marcare: Fermierii și companiile de alimentație italiene s-au reunit pentru a forma o nouă alianță
pentru apărarea alimentelor italiene în străinătate Noul organism, numit Filiera Italia, va face lobby, printre
altele, împotriva schemei britanice de lumini de trafic, care a găsit popularitate în întreaga lume.

Ancheta guvernului britanic publică un raport de condamnare a
supravegherii prelucrării cărnii: CCTV ar trebui să fie instalat în toate unitățile de tăiere a
cărnii din Marea Britanie și unitatea guvernamentală pentru crima alimentară ar trebui să fie finanțată
pentru a conferi puteri de investigare, a concluzionat un raport publicat de o comisie a Camerei Comunelor
din Regatul Unit siguranța alimentară.

Psihologii din Marea Britanie vor cresterea impozitului pe alimente
pentru a combate obezitatea: Un raport al Societatii Britanice de Psihologie publicat in
această săptamână îndeamnă guvernul britanic să introducă legislatia pentru a creste impozitarea
alimentelor bogate in grasimi si sare de zahar.

Scoția a făcut un pas înainte pentru punerea în aplicare a prețurilor
unitare minime pentru alcool: Curtea Supremă a Regatului Unit a declarat că legislația
scoțiană care impune un preț minim de 50p pe unitate pe băuturile alcoolice nu contravine legislației UE și
poate fi impusă în mod corespunzător.

INOVARE/PROTECȚIA CULTURILOR
Andriukaitis se confruntă cu deputații europeni ComAgri pe glifosat:
Comisarul UE pentru Sănătate și Securitate, Vytenis Andriukaitis, a cerut europarlamentarilor din agricultură
să se concentreze pe argumentele științifice și să aplice o "abordare a bunului simț", mai degrabă decât să
"creeze teamă" în ceea ce privește reînnoirea erbicidului glifosat. "Nu văd un argument nou atunci când se
vorbește despre glifosat", a spus el, adăugând că dosarul l-a făcut să petreacă "mult timp pe discuții goale".
Andriukaitis a declarat clar că eliminarea substanței chimice după trei ani ar fi ilegală. O astfel de eliminare
este opțiunea preferată a unor țări influente, cum ar fi Franța, Germania și Italia. "Poți să spui oamenilor ce
vrei, dar nu că eu sunt responsabil", a adăugat el. Europarlamentarul socialist și criticul proeminent al
glifosatului, Marc Tarabella, l-a întrerupt pe comisar în timp ce spunea acest lucru pentru a lovi masa și a
acuzat gigantul agronomic Monsanto - producătorul de erbicide Roundup - de a interfera cu aprobarea
pesticidelor, punând la îndoială știința. Apoi a ieșit din cameră.

Cadrul juridic și etic este necesar pentru agricultura de precizie, afirmă
studiul PE: Măsurile de reglementare a agriculturii de precizie vor trebui integrate în viitoarele politici
agricole, rurale și de gestionare a datelor în Europa, potrivit unui nou studiu al Parlamentului European.

Trebuie îmbunătățite oportunitățile consultanței științifice, afirmă
avizul de descărcare de gestiune al EFSA: Președintele Comisiei pentru Mediu,
Sănătate Publică și Siguranță Alimentară, europarlamentarul Adina-Ioana Vălean, a recomandat Autorității
Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) când vine vorba de actualitatea consultanței științifice, într-un
proiect de aviz prin care se concluzionează că conturile agenției în 2016 ar trebui să fie semnate prin
acordarea descărcării de gestiune.

EFSA consideră siguranța monogliceridelor și digliceridelor, dar
recomandă revizuirea specificațiilor: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
(EFSA) a dat lumină verde mono și digliceridelor acizilor grași (E 471) după o reevaluare, dar a recomandat
că Comisia revizuiește specificațiile pentru aditivul alimentar.

Organizația franceză a agricultorilor lansează inițiativa de reducere a
utilizării pesticidelor: Ca răspuns la dezbaterea privind cerințele privind glifosatul și societatea,
uniunea fermierilor francezi FNSEA și-a luat angajamentul de a reduce utilizarea pesticidelor și de a adopta
practici agricole mai ecologice.
CITEȘTE: Studiu - Agricultura de precizie în Europa: considerente juridice, sociale și etice
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTEzLjgwODAxOTgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExMy44MDgwMTk4MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTc5MjYxJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2017)603207 )

CITEȘTE: Pe scurt - Aprobarea glifosatului: Ultimele evoluții
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTEwLjgwNzIwMTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExMC44MDcyMDE1MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTc3NzE4JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608812 )
CITEȘTE: Briefing - WIFI4EU? Promovarea conectivității internetului în comunitățile locale
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTEwLjgwNzIwMTYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExMC44MDcyMDE2MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTc3NzE3JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593561 )

MEDIU
Maparea surselor și a nivelului poluării aerului în Europa:

Comisia a lansat un
nou indice de calitate al aerului (http://www.eea.europa.eu/highlights/european-air-quality-index-current )
cu Agenția de Mediu a UE, care permite cetățenilor să monitorizeze calitatea aerului în timp real. Comisia a
publicat, de asemenea, calitatea aerului Atlas (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-andtechnical-research-reports/urban-pm25-atlas-air-quality-european-cities ) care cartografiază originea
particulelor fine, cum ar fi praful, fumul, funinginea, polenul și particulele de sol, în orașele UE. Citiți mai
multe aici(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4604_en.htm).

Comisia adoptă impulsul pentru strategia sa de bioeconomie:

Aceasta se
află înaintea unei revizuiri planificate pentru 2018 în cadrul programului de lucru al Comisiei. Strategia
abordează producerea resurselor biologice regenerabile și le transformă în produse precum alimente, hrană
pentru animale și bioenergie. UE dorește să promoveze utilizarea biomaterialelor regenerabile (produse
forestiere și agricole, precum și reziduuri vegetale din procese industriale) în economie. Citiți mai multe
aici(https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/announcements/bioeconomypolicy-day_en ).

Deputații europeni cer legea privind accesul la revizuirea judiciară:
Parlamentul European a solicitat executivului UE să prezinte legislația privind "standardele minime pentru
accesul la revizuirea judiciară a politicii de mediu" și o revizuire a Convenției de la Aarhus.

Deputații europeni caută reguli privind normele de protecție a mediului
în UE: Parlamentul European a solicitat îmbunătățirea procesului de revizuire bianuală a conformității la
nivel național cu legislația UE în domeniul mediului în contextul implementării "weak and defective".

Deputații europeni solicită o abordare flexibilă și adaptivă la
conservarea naturii: Parlamentul European a votat în mod copleșitor în sprijinul unei abordări mai

pragmatice a conservării naturii în UE, prin adoptarea unei rezoluții(https://face.us13.listmanage.com/track/click?u=8bc0690c4952127f3520d7b92&id=724dc59412&e=41911d9a72) privind "Planul
de acțiune pentru natură, oameni și economie", care a fost rezultatul din "controlul de fitness" al directivelor
UE privind natura. În această rezoluție, deputații europeni au solicitat o abordare flexibilă și adaptivă pentru
conservarea naturii, în special a recunoscut că unele populații de carnivore mari nu mai pot beneficia de o
protecție strictă în conformitate cu normele UE - datorită conservării și gestionării de succes.

Malta are probleme privind capturarea de păsări protejate de lege: Malta
și-a deschis sezonul de capturare a păsărilor sălbatice în octombrie, ignorând promisiunea de aderare la UE
pentru a scoate în afara legii practica și un caz aflat pe rol la Curtea Europeană de Justiție. Citiți mai multe
aici(https://mandrillapp.com/track/click/30058753/eurac.tv?p=eyJzIjoiQVlXUTF0cGlLVDh6Wmd6QUFiMWtfcj
ZpdkhFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1ODc1MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZXVyYW
MudHZcXFwvOWpSVj9zaWQ9MjQyNDhcIixcImlkXCI6XCJiZTAxZmI1ZDM3MDA0OWZjYWU1YWE4ZjY1MjhkMT
Y4ZVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjY4YzE4MjI1OTMzOTFkMWY2NWI0YjdkOTMzOWFmZmJlYjU5MzM2MmNcIl19In
0 ).

Consiliul și Parlamentul European sunt încă împărțite în ceea ce
privește deșeurile alimentare: Consiliul și Parlamentul European sunt împărțite în ceea ce
privește gestionarea deșeurilor alimentare în cadrul negocierilor privind propunerea de revizuire a directiveicadru a UE privind deșeurile. Între timp agenția italiană de mediu a spus că sistemele alimentare trebuie să
fie aliniate la durabilitatea ecologică, iar accentul s-a mutat de la recuperarea în aval, la reducerea
surplusului de aprovizionare.
CITEȘTE: Pe scurt - înțelegerea obiectivelor dezvoltării durabile
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE1LjgwOTExNzExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNS44MDkxMTcxMSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTgyMzIzJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608819 )
CITEȘTE: Indexul european al calității aerului din SEE: informațiile actuale privind calitatea aerului la
îndemâna ta (https://www.eea.europa.eu/highlights/european-air-quality-index-current )

CLIMĂ/ENERGIE
Conferința ONU privind clima face progrese în punerea în aplicare a
acordului de la Paris: Aproape 200 de țări s-au adunat la COP23, care a avut loc la Bonn sub
președinția Fiji. Părțile au făcut progrese concrete în ceea ce privește transformarea acordului istoric din
2015 în acțiune la fața locului în întreaga lume, înaintea conferinței ONU privind clima de anul viitor din
Katowice, Polonia. Citiți mai multe aici(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4740_en.htm ).

Țările în curs de dezvoltare declară că națiunile bogate se abțin asupra
climei: Eșecul națiunilor bogate de a-și îndeplini angajamentele pe termen scurt privind clima ar putea
împiedica lansarea unui tratat istoric, avertizând o grupare din 134 de țări în curs de dezvoltare, inclusiv
India și China, la Bonn. Citiți mai multe

aici(https://mandrillapp.com/track/click/30058753/eurac.tv?p=eyJzIjoibjYxUXJnNy1ndlN2MGJnM0tSTWVuNj
BBQ1JzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1ODc1MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZXVyYW
MudHZcXFwvOWpSVT9zaWQ9MjQyNDhcIixcImlkXCI6XCJiZTAxZmI1ZDM3MDA0OWZjYWU1YWE4ZjY1MjhkM
TY4ZVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImNiNTE4MDdiNDkzZTNjZTg3NzkwYzU5MDhiNGYwOTU4OTQ5OTMzYTJcIl19In
0 ).

Agricultura poate înfrâna emisiile "imediat", spune ONU:

Potrivit Organizației
Națiunilor Unite, sectorul agricol mondial poate reduce imediat emisiile și poate oferi o fereastră pentru
sectoarele energiei și transporturilor cu combustibili fosili care să decarbonizeze înainte ca spiralele încălzirii
globale
să
scape
de
sub
control.
Citiți
mai
multe
aici
(https://mandrillapp.com/track/click/30058753/eurac.tv?p=eyJzIjoiSTNMVm5TeTc3cTEyTndIOURjUEFJY1VjS
WJJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1ODc1MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZXVyYWMu
dHZcXFwvOWpSUT9zaWQ9MjQyNDhcIixcImlkXCI6XCJiZTAxZmI1ZDM3MDA0OWZjYWU1YWE4ZjY1MjhkMTY4
ZVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImYxZGUzY2I4MGFhNjJmMzFlZDQ2MTM2MzMzYWNkZGJhZjY5ZTMyM2ZcIl19In0
).

Conferințele climatice încearcă să se pună de acord asupra rolului
pădurilor: Negociatorii ONU privind clima au făcut progrese mici în privința noilor reguli, pentru a ține
cont de rolul pădurilor în atingerea obiectivelor acordului climatic de la Paris.

Consiliul UE continuă să urmărească obiectivul de 27% pentru energia
regenerabilă pentru 2030: Consiliul UE pare să se alăture propunerii Comisiei Europene de
atingere a unui obiectiv de energie regenerabilă de 27% până în 2030, fără obiective naționale obligatorii.
Cu toate acestea, există unele reticențe față de acordul dintre Estonia și Luxemburg privind "transferul
statistic al sumelor energiei regenerabile", care îi vor ajuta pe acesta din urmă să își îndeplinească ținta
obligatorie privind energia regenerabilă din 2020.

Vântul și energia solară vor domina noua energie a UE: Energia solară va fi cea
mai ieftină formă de energie la nivel global și va reprezenta mai mult de 30% din noua capacitate în
următorii 25 de ani, în timp ce vântul va fi principala sursă de energie în UE până la începutul anilor 2030 la
AIE - Agenția Internațională pentru Energie. Desfășurarea în masă a surselor ieftine de energie eoliană din
Marea Britanie și Germania până în 2040 va spori cererea de rezervă flexibilă, inclusiv hidrocentralele
nordice, pentru a echilibra cererea și oferta.

Perspectiva dezastruoasă a biocarburanților avansați în UE:

Biocombustibilii
avansați sunt propuși drept următorii carburanți pentru înlocuirea petrolului, dar mediul de reglementare al
UE
este
neclar
și
incert
să
atragă
investitorii.
Citiți
mai
multe
aici
(https://mandrillapp.com/track/click/30058753/eurac.tv?p=eyJzIjoiSzlhaDhGMENmZWlOa2tyRlVoT3VCOFot
UXZFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1ODc1MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZXVyYWM
udHZcXFwvOWpSTD9zaWQ9MjQyNDhcIixcImlkXCI6XCJiZTAxZmI1ZDM3MDA0OWZjYWU1YWE4ZjY1MjhkMTY
4ZVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImQzZGFkZjI3MTVmYjJkMzMwNWIxMzQxZDg5YmU0NTMzYzY3OWE0MzZcIl19In
0 ). Între timp, deputatul responsabil pentru conducerea reformei UE în domeniul biocarburanților în
Parlamentul European caută un compromis, după ce deputații europeni au respins săptămâna trecută
propunerea sa de eliminare treptată a biocombustibililor pe bază de cultură până în 2030 și interzicerea
uleiului de palmier în biodiesel cu aproape un deceniu mai devreme.

Citiți mai multe
aici(https://mandrillapp.com/track/click/30058753/eurac.tv?p=eyJzIjoiZTc5N3liT0M1YzNtRWhlRWtMYmQtb
mlrcEFBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1ODc1MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZXVyY
WMudHZcXFwvOWpSRj9zaWQ9MjQyNDhcIixcImlkXCI6XCJiZTAxZmI1ZDM3MDA0OWZjYWU1YWE4ZjY1Mjhk
MTY4ZVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjk4OTRlZDM2ZjFlZWFlNjg5N2Q2MjcxODlmM2ViN2Q0ZjVjNTU1NmJcIl19In0
).

Agenția ONU pentru aviație este de acord cu criteriile de durabilitate a
biocombustibililor: Agenția ONU pentru aviație a convenit asupra criteriilor pentru biocarburanți
durabili, discutând în detaliu planul global de compensare a emisiilor planificate într-o ședință închisă a
consiliului său.

Bloomberg promite 50 de milioane de dolari pentru a ajuta Europa cu
cărbunele: Mogulul american miliardar american Michael Bloomberg a promis 50 de milioane de dolari
efortului internațional de a elimina energia cărbunelui, ca urmare a unei campanii interne similare care a
înregistrat aproape 50% din centralele de cărbune americane din 2011. Citește mai multe aici
(https://mandrillapp.com/track/click/30058753/eurac.tv?p=eyJzIjoieFN2TUcza3BvdHJES1RHd2M5ei1RVzJM
TjlZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1ODc1MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZXVyYWMu
dHZcXFwvOWpSej9zaWQ9MjQyNDhcIixcImlkXCI6XCJiZTAxZmI1ZDM3MDA0OWZjYWU1YWE4ZjY1MjhkMTY4
ZVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjlhMGYxZjJkNzlhN2JhMzUyMjg1ZmUxZTQ5N2Y0YTc0ODllYzFjNGFcIl19In0 ).

CITEȘTE:
Briefing
Îmbunătățirea
performanței
energetice
a
clădirilor
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTEwLjgwNzI1NTYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExMC44MDcyNTU2MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTc3ODk2JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5y
b2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://ww
w.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299 )
CITEȘTE: Doi ani după Paris - Progresele înregistrate în îndeplinirea angajamentelor UE privind clima
(noiembrie 2017)
(https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/swd_2017_xxx_en.pdf )
CITEȘTE: Evaluarea de către Comisie a Acordului de la Paris (martie 2016)
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0110 )
CITEȘTE: Acordul de la Paris
(https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en#tab-0-0 )
CITEȘTE: ComENVI Proiect de raport - Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind
conectarea sistemelor lor de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE0LjgwOTAxMTgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNC44MDkwMTE4MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTgyMTY1JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&102&&&http://www
.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE610.799&format=PDF&language=EN&secondRef=01 )

COMERȚ/PIAȚĂ
Exportatorii din UE pot utiliza mai bine acordurile de liber schimb,
afirmă raportul Comisiei: UE are un domeniu important de extindere a exporturilor sale agricole
către țările cu care au acorduri de liber schimb bilaterale sau regionale (ALS), potrivit unui nou raport al
Comisiei Europene.

Parlamentul adoptă noi norme antidumping pentru a contracara
intervenția statului: Deputații europeni au adoptat norme mai stricte privind combaterea
dumpingului și subvenționarea importurilor din țări terțe, introducând o nouă metodologie care ia în
considerare intervenția statului în economie.

Cota UE trimestrială pentru carne de vită atinsa în timp record:

Cotă
trimestrială a UE pentru carnea de vită de calitate superioară (HQB) a fost preluată în timp record în această
lună, pe fondul unei concurențe intense între SUA și alți furnizori eligibili.

Misiunea de afaceri a lui Hogan asigură accesul îmbunătățit al
exporturilor de carne de vită către Iran: Vizita delegației de afaceri condusă de
comisarul european pentru agricultură, Phil Hogan, a asigurat accesul îmbunătățit al exporturilor de carne de
vită și de oaie către Iran, deoarece țara din Orientul Mijlociu a convenit să renunțe la dubla cerință de
certificare a acestor produse.

Interdicția rusească încă dăunează fermierilor din UE:

În ciuda mai multor
măsuri de sprijin oferite de Comisie, piața rusă a fructelor și legumelor nu a fost suficient înlocuită cu piețe
de export alternative, a declarat comisarul european pentru agricultură, Phil Hogan, deputaților europeni la
Strasbourg.

UE apără propunerea proprie privind stocarea publică în cadrul OMC:
Uniunea Europeană și-a apărat propunerea comună cu Brazilia privind stocarea publică în fața OMC ca
reacție la o nouă propunere făcută de Rusia și Paraguay, afirmând că un rezultat privind această chestiune
poate fi realizat doar în coroborat cu alte restricții privind sprijinul intern.

UE critică propunerea argentiniană privind sprijinul intern în negocierile
OMC: Membrii OMC rămân adânc împărțiți în chestiunea sprijinului agricol intern în ultima etapă a
negocierilor înaintea celei de-a 11-a discuții din cadrul conferinței ministeriale de la Buenos Aires (10-13
decembrie), UE și alte state membre au criticat o propunere de compromis propusă de Argentina.

UE și Chile au început negocierile pentru un acord de asociere
modernizat: Scopul este să actualizeze Acordul de asociere UE-Chile de 14 ani, pentru a-și alinia
ambițiile politice și de cooperare și dispozițiile comerciale cu acordurile moderne ale UE. O a doua rundă va
avea loc la începutul anului 2018. Citiți mai multe aici
(http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
)și
aici
(https://eeas.europa.eu/delegations/chile_en/18359/Chile%20and%20the%20EU)

Legea din Fukushima, care facilitează controlul importurilor alimentare
japoneze adoptate: Un regulament controversat de punere în aplicare a Comisiei de relaxare a
controalelor privind importurile de produse alimentare și furaje din Japonia introdus în urma dezastrului
nuclear de la Fukushima din martie 2011 a fost adoptat și publicat în Jurnalul Oficial al UE.

CITEȘTE: Pe scurt - Comerțul UE-Rusia continuă, în pofida sancțiunilor
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE0LjgwODk0MjgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNC44MDg5NDI4MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTgxOTkwJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5y
b2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://ww
w.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608817 )
CITEȘTE: Studiu - Stadiul implementării asociațiilor și acordurilor de liber schimb cu Ucraina, Georgia și
Moldova,
cu
accent
special
pe
Ucraina
și
analiza
sistemică
a
sectoarelor
cheie
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE2LjgxMDE2NDMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNi44MTAxNjQzMSZkYXRhYmFzZW
lkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTg1MDQ0JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2017)603836 )
CITEȘTE:
Fișe
de
date
ale
UE
–
Pacific
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTEzLjgwNzgyNDgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExMy44MDc4MjQ4MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTc4NzkyJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=04A_FT(2013)N45164 )
CITEȘTE:
Fise
de
date
ale
UE
Relații
transatlantice:
SUA
și
Canada
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTEzLjgwNzgyNDMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExMy44MDc4MjQzMSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTc4Nzk4JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=04A_FT(2013)060601 )
CITEȘTE: Fișe de date ale UE - Regimuri comerciale aplicabile țărilor în curs de dezvoltare
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTEzLjgwNzgyMzkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExMy44MDc4MjM5MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTc4ODAzJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=04A_FT(2013)060203 )

INSTITUȚII
COMISIA
• Ladislav Miko a fost numit șef al Reprezentanței Comisiei în Bratislava, începând cu 1 ianuarie 2018. El
aduce la noul său rol o cunoaștere excelentă a instituțiilor UE câștigată în ultimii zece ani în cadrul Comisiei
Europene în funcții de înalt nivel; cu o experiență de aproape 20 de ani în administrația publică și în mediul
academic din Slovacia și Cehia, o mare parte din funcțiile de conducere, precum și o rețea extinsă de
contacte cu părțile interesate din Slovacia și Republica Cehă. Dl Miko este în prezent un director general
adjunct al direcției de sănătate a Comisiei, care se ocupă de lanțul alimentar.
• NOU: Comisia Europeană invită candidați pentru membrii unui nou grup la nivel înalt privind problema
știrilor false și a dezinformării online, pentru prima sa întâlnire din ianuarie. Comisarul pentru economie
și societate digitală, Mariya GABRIEL, a fost însărcinată să examineze această chestiune de către
președintele JUNCKER și a organizat, de asemenea, o consultare publică pentru a evalua punctele de vedere
ale cetățenilor UE. La stabilirea grupului, Comisia speră să adune experți care să ofere consultanță în acest
domeniu, să evalueze măsurile actuale de abordare a problemei și să ofere orientări pentru acțiuni
ulterioare. Aplicațiile se închid în data de 11 decembrie.
• Thea EMMERLING, fostă consilier în cadrul delegației UE în Statele Unite, se alătură ca șef al unității B2
(Sănătate în toate politicile, sănătate globală, controlul tutunului) din cadrul DG SANTE. Poziția a fost
vacantă anterior.
• Comisia a decis să prelungească mandatele domnului Joseph Jamar, șeful reprezentării sale în Belgia,
și dna Christine Dalby, șef adjunct al Reprezentanței în Regatul Unit. Aceștia vor rămâne în funcțiile lor
până la 28 februarie 2019 și, respectiv, 29 martie 2019. Domnul Jamar conduce biroul belgian al Comisiei
din 2012, în timp ce doamna Dalby a preluat conducerea biroului Comisiei la Londra în martie 2017. Șefii
reprezentanțelor Comisiei Europene din statele membre raportează direct președintelui Juncker.

PARLAMENT
• Deputații europeni Thomas WAITZ (Greens /EFA, AT) din 10 noiembrie, înlocuindu-l pe Ulrike LUNACEK.
• Caroline NAGTEGAAL-VAN DOORN (ALDE, NL), înlocuind-o pe Cora van NIEUWENHUIZEN.
• Nadja HIRSCH (ALDE, Germania), fost deputat european care a slujit din 2009 până în 2014, la 8
noiembrie, înlocuind pe Alexander Graf LAMBSDORFF.
• Jörg MEUTHEN (EFDD, DE) la 8 noiembrie, înlocuindu-l pe Beatrix VON STORCH.
• Martin SCHIRDENWAN (GUE/NGL, DE) la 8 noiembrie, înlocuindu-l pe Fabio DE MASI.
• Wolf KLINZ (ALDE, Germania), care a fost membru al Parlamentului European din 2004 până în 2014,
înlocuindu-l pe Michel THEURER.
• Ivari PADAR (S&D, EE), un alt fost membru al Parlamentului European (2009-2014) la 6 noiembrie 2017,
înlocuind Marju LAURISTIN.
• Jutta STEINRUCK (S&D, DE) va demisiona din funcția de deputat european, începând cu 1 ianuarie 2018,
pentru a-și asuma un nou rol în primăria Ludwigshafen am Rhein.
• Lívia JÁRÓKA (PPE, HU) și Fabio Massimo CASTALDO (EFDD, IT) au fost aleși ca noii vicepreședinți ai
Parlamentului, în locul lui Ildikó GÁLL-PELCZ (PPE, HU) și Alexander Graf LAMBSDORFF (ALDE, DE). Dna
JÁRÓKA devine primul vicepreședinte al Parlamentului romilor.

• Verzii/EFA: Monika VANA (AT) a fost aleasă ca nou vicepreședinte al grupului, înlocuindu-l pe Heidi
HAUTALA (FI), care a fost recent ales vicepreședinte al Parlamentului.
• Seb DANCE (S&D, Regatul Unit) a fost ales în funcția de deputat șef al parlamentarilor britanici ai forței de
muncă din Parlament. Acum câteva săptămâni, colegul său europarlamentar, Richard CORBETT, a fost ales
ca lider.
• Deputații europeni din cadrul S & D, Guillaume BALAS și Isabelle THOMAS, au părăsit partidul socialist
pentru a se alătura mișcării lui Benoît HAMON din 1 iulie.
• Thomas WAITZ (Grupul Verzilor/ EFA, AT) sa alăturat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
(AGRI) în locul delegației la Comisia parlamentară de stabilizare și asociere UE-Serbia (D-RS) și delegației la
stabilizarea UE-Muntenegru și comitetul parlamentar de asociere (D-ME).
• Alyn Smith (Grupul Verts ALE, UK) a părăsit comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) și s-a
alăturat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) ca înlocuitor.

CITEȘTE: La o privire - Rolul președintelui Eurogrupului
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE3LjgxMDcwMTExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNy44MTA3MDExMSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTg2MjgzJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_ATA(2017)602116 )
CITEȘTE:
Fișe
de
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ale
UE
Curtea
de
Conturi
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE0LjgwODgzNjkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNC44MDg4MzY5MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTgxNjkyJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=04A_FT(2013)010312 )

CITEȘTE:
Pe
scurt
Activitățile
Ombudsmanului
European
în
2016
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE1LjgwOTExNzAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNS44MDkxMTcwMSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTgyMzIxJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608818 )
CITEȘTE:
Fișe
de
date
ale
UE
Inițiativa
cetățenilor
europeni
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTEzLjgwNzc1MDgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExMy44MDc3NTA4MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTc4NjU3JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=04A_FT(2013)020105 )

BREXIT
Update: Brexit: În urma încheierii celei de-a șasea runde de negociere, negociatorul-șef al UE Michel
BARNIER a stabilit Regatului Unit un termen de două săptămâni pentru a demonstra că s-au realizat
suficiente progrese pentru a putea recomanda Consiliului European inițierea fazei a doua a discutiilor de la
Brexit în decembrie. Într-un interviu acordat ziarului Journal du Dimanche, dl BARNIER a arătat clar că nu
căuta un rezultat "fără înțelegere", dar a spus că ambele părți trebuie să se pregătească pentru orice
eventualitate.

Theresa MAY. Premierul se confruntă cu perspectiva unei rebeliuni majore din partea deputaților
conservatori asupra încercării sale de a consacra data la care Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană.
Cu toate acestea, secretarul de justiție, David LIDINGTON, a refuzat să excludă posibila întoarcere, dând
naștere planului de a constitui data de lege a lui Brexit pentru a evita o înfrângere în Commons. De
asemenea, se preconizează că MAI va oferi Uniunii Europene o sumă suplimentară de 20 de miliarde de lire
sterline ca parte a legii de divorț din Marea Britanie.

Secretarul de stat pentru ieșirea din UE, David DAVIS, a anunțat introducerea unui acord separat de acord
de retragere și a unui proiect de lege privind punerea în aplicare. Deputații vor primi un vot obligatoriu cu

privire la termenii acordului final Brexit între guvern și restul UE, însă DAVIS a menționat că votarea
acordului ar însemna, în esență, să se ajungă la înclinarea UE fără o înțelegere.

Liderul grupului PPE al Parlamentului European, Manfred WEBER, a exprimat un optimism reînnoit cu privire
la eventualul rezultat al negocierilor în curs de desfășurare, după întâlnirea cu premierul britanic Theresa
May.

Regatul Unit va lansa o consultare publică cu privire la un organism
independent de mediu: Secretarul de mediu al Regatului Unit a anunțat că guvernul va organiza
o consultare publică care va căuta opinii asupra unui nou organism independent care să respecte
standardele de mediu post-Brexit.

"Se evită orice schimbări majore" în prima zi în care Marii Britanii
părăsește UE, paldează industria alimentară: Trei mari asociații europene alimentare
și agricole doresc confirmarea din partea parlamentarilor că nu vor fi necesare schimbări substanțiale ale
afacerilor în prima zi după ce Marea Britanie a părăsit UE.

CITEȘTE: Impactul posibil al Brexit asupra bugetului UE și, în special, asupra finanțării PAC
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE0LjgwODQzODQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNC44MDg0Mzg0MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTgwNTUyJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5y
b2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&105&&&http://ww
w.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602007/IPOL_STU(2017)602007_EN.pdf )
CITEȘTE: Comerțul agricol între UE și Regatul Unit: situația actuală și posibilele efecte ale Brexit
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE0LjgwODQzODQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNC44MDg0Mzg0MSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTgwNTUyJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5y
b2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&106&&&http://ww
w.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602008/IPOL_STU(2017)602008_EN.pdf )
CITEȘTE: Posibile dispoziții tranzitorii privind agricultura în lumina viitoarei relații UE - Regatul Unit: aspecte
instituționale(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbG
luZ2lkPTIwMTcxMTE0LjgwODQzODQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNC44MDg0Mzg0MSZ
kYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTgwNTUyJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcm
lkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&107&&
&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602009/IPOL_STU(2017)602009_EN.pdf )
CITEȘTE: Fise de date ale UE - Spațiul Economic European (SEE), Elveția și Nordul
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTEzLjgwNzgyNDExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExMy44MDc4MjQxMSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTc4Nzk2JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=04A_FT(2013)060503 )
CITEȘTE: Studiu - soluționarea litigiilor care decurg din retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE3LjgxMDcwMTMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNy44MTA3MDEzMSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTg2Mjg5JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)596819 )

DIN EUROPA
Bulgaria: Kiril ANANIEV a fost numit noul ministru al sănătății. El l-a succedat pe Nikolai PETROV, care a
demisionat pe fondul unui scandal de conflict de interese, în calitatea sa de șef al academiei militare
medicale.
Finlanda: Grupul Blue Reform a fost oficial aprobat ca partid la 15 noiembrie, după ce a primit aprobarea a
5.000 de suporteri. Partidul, care este prezidat de fostul deputat european Sampo TERHO (ECR) și actualul
ministru pentru afaceri europene, s-a desprins de partidul finlandez și a fost numit inițial "Noua alternativă".
Slovenia: Borut PAHOR a fost reales în funcția de președinte pentru un al doilea mandat în timpul rundei,
care a avut loc duminică, 12 noiembrie.

ALTELE
Planuri pentru viitorul Europei:

În septembrie 2017, președintele Comisiei Europene,
Juncker și președintele francez Macron, au prezentat fiecare viziuni îndrăznețe pentru viitorul Europei.
Documentul Two Visions, One Direction
(https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/two-visions-one-direction---plans-for-the-futureof-europe_en?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=epsc-10-trends-education ) oferă
o evaluare comparativă a celor două discursuri și a propunerilor pe care le avansează. Recunoscând
nuanțele, analiza relevă o convergență puternică a opiniilor dintre cei doi lideri. Ambii încearcă să
construiască un viitor mai bun pentru Europa, bazat pe prosperitate, rezistență și securitate.

Împuternicirea autorităților naționale din domeniul concurenței (ANC):
Începând cu anul 2003, autoritățile naționale din domeniul concurenței (ANC) împreună cu Comisia
Europeană au intensificat în mod semnificativ aplicarea normelor UE în materie de concurență și antiîncredere. Cu toate acestea, în fiecare an se înregistrează pierderi de 181-320 miliarde EUR din cauza
cartelurilor nedescoperite, care sporesc în medie prețurile cu între 17% și 30%. În conformitate cu strategia
sa privind piața unică, în martie 2017, Comisia a adoptat o propunere pentru o nouă directivă în vederea
asigurării faptului că toate autoritățile naționale de concurență dispun de instrumente eficiente de
investigare și de luare a deciziilor și că pot fi impuse amenzi cu caracter disuasiv. În plus, ANC vor dispune
de programe de clemență bine concepute și de resurse suficiente pentru a aplica în mod independent
normele UE privind concurența. Citiți mai multe aici.

Comisarul Crețu a discutat în Consiliu politica de coeziune după 2020:
Discuția s-a bazat pe cel de-al șaptelea raport(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3644_en.htm )
privind coeziunea. Printre altele, comisarul Crețu a sugerat că procesul de îndeplinire și de evaluare a
condițiilor prealabile investițiilor reușite(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-781_en.htm ) (așanumitele "condiționalități ex-ante")(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/e/ex-anteconditionalities ) ar trebui revizuit pentru a sprijini în mod optim reformele structurale. Punctele de vedere
ale comisarului sunt disponibile aic
i(https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu/announcements/general-affairscouncil_en )

Statul de drept în Polonia:

Deputații europeni au votat printr-o cerere oficială de inițiere a
procedurii prevăzute la articolul 7 pentru a preveni încălcarea statului de drept. Dacă cererea este acceptată
de Consiliul European, atunci drepturile de vot ale Poloniei ar putea fi suspendate. Deputații europeni sunt
deosebit de îngrijorați în ceea ce privește independența sistemului judiciar și menținerea drepturilor
fundamentale în Polonia. Votul a fost susținut cu 438 voturi pentru, 152 împotrivă și 71 abțineri. Comitetul
LIBE este însărcinat cu elaborarea unei "propuneri motivate" pentru ca Consiliul să declanșeze mecanismul
de drept.

Supremația legii în Malta:

În urma asasinării jurnalistei Daphne CARUANA GALIZIA, deputații
europeni au sprijinit o rezoluție privind statul de drept în Malta. Rezoluția solicită Comisiei Europene să
lanseze o investigație independentă privind uciderea ei și să stabilească un dialog cu guvernul maltez cu
privire la statul său de drept. Rezoluția a fost susținută cu 466 voturi pentru, 49 împotrivă și 160 abțineri.

Rapoartele Comisiei privind progresele înregistrate în Bulgaria și
România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Comunicatele de
presă sunt disponibile online pe rapoartele pentru Bulgaria(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-174610_en.htm
)
și
România(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4611_en.htm
),
iar
un
Memo(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4613_en.htm ) oferă mai multe informații despre
procesul
MCV
și
referințele
și
recomandările.
Rapoartele
CVM
sunt
disponibile
online
aici(http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm ).

Comisia caută opiniile cu privire la cel mai bun mod de încurajare a
investițiilor durabile: Comisia lansează astăzi o consultare publică cu privire la modul în care
administratorii de active și investitorii instituționali pot lua în considerare factorii de mediu, sociali și
guvernanți atunci când iau decizii. Consultarea continuă cu una dintre cele opt recomandări anticipate emise
de Grupul de experți la nivel înalt(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-andfinance/sustainable-finance_en#high-level-expert-group-on-sustainable-finance ) privind finanțele durabile
(HLEG) în raportul său intermediar(https://ec.europa.eu/info/publications/170713-sustainable-financereport_en ) din iulie 2017. Consultarea subliniază în continuare angajamentul UE față de acordul privind
clima
de
la
Paris
și Agenda
(http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application
/pdf/english_paris_agreement.pdf ) 2030 a ONU pentru durabilitate Dezvoltare (http://www.un.org/ga/
search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E ). Consultarea publică este deschisă până la 28 ianuarie
2018 și este disponibilă aici
(https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investors-duties-sustainability_eni).

Finanțarea UE:
• Planul Juncker: Investiții de peste 250 miliarde de euro și susține noi oferte în Slovenia, Franța și Irlanda
• Planul Juncker: Împrumut de 30 de milioane de euro cu Limburgs Energie Fonds (LEF)(https://ec.europa.
eu/commission/news/investment-plan-supports-sustainable-investments-limburg-2017-nov-13_en ), fond
fondat de Provincia Limburg din Țările de Jos, care investește în proiecte mici și mijlocii în domeniul reducerii
emisiilor de CO2, eliminării azbestului în clădiri și inițiativele economiei circulare.
• Planul Juncker: 30 de milioane de euro pentru serviciile de radiologie din Germania

•
Pachet
de
investiții
în
valoare
de
aproape
330
milioane
EUR
din
Fondul
de
coeziune(https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
)
și
din
mecanismul
Conectarea
Europei(https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility ), pentru finanțarea construcției de părți ale
autostrăzii Struma; lotul 3.1, între orașele Blagoevgrad și Krupnik și lotul 3.3, între orașele Kresna și
Sandanski.
Pentru mai multe informații despre planul Juncker, consultați site-ul web al Planului de Investiții
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-junckerplan_en )
CITEȘTE: publicația EPSC 10 Tendințe transformă educația așa cum o știm noi '.
(https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/10-trends-transforming-education-we-knowit_en?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=epsc-10-trends-education )
CITEȘTE: Briefing - Fondul european pentru dezvoltare durabilă (EFSD)
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTEzLjgwNzk2OTExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExMy44MDc5NjkxMSZkYXRhYmFzZWl
kPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTc5MTcyJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2N
oYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.eu
roparl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837 )
CITEȘTE: Briefing - Măsurarea progresului social în regiunile UE
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE3LjgxMDU5NjIxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNy44MTA1OTYyMSZkYXRhYmFzZW
lkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTg1OTUwJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2
NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.e
uroparl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608825 )
CITEȘTE:
Briefing
Directiva
privind
detașarea
lucrătorilor
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE2LjgxMDExNzUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNi44MTAxMTc1MSZkYXRhYmFzZW
lkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTg0OTEzJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2
NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.e
uroparl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)582043 )
CITEȘTE: Briefing - ȚINTĂ (IM) SOLDURI LA NIVELUL DE ÎNREGISTRARE: AR TREBUI SĂ ME FACEM GRIJI?
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE2LjgxMDI3MDgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNi44MTAyNzA4MSZkYXRhYmFzZW
lkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTg1MzQ3JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2
NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.e
uroparl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2017)614175 )
CITEȘTE: Fișe de date ale UE - Extinderea Uniunii
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwM
TcxMTE0LjgwODgzNzAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExNC44MDg4MzcwMSZkYXRhYmFzZ
WlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTgxNjgxJmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb
2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www
.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=04A_FT(2013)060501 )
CITEȘTE:
La
o
privire
"Lucrări
de
paradis"
pe
scurt(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkP
TIwMTcxMTEzLjgwNzg5NDExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MTExMy44MDc4OTQxMSZkYXRhY
mFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTc4OTg0JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFu
YS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http:/
/www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608813 )

SURSA : LAPAR

