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

GENERAL
UE solicită contribuții naționale mai mari în bugetul următor: O
contribuție sporită din partea statelor membre și reduceri specifice ar
trebui să fie principalele caracteristici ale bugetului UE după 2020,
pentru a conecta gaura Brexit și de a permite rezolvarea unor noi
sarcini la nivelul UE, a declarat Günther Oettinger în timpul
discursului său din cadrul Conferinței UE privind agricultura din
2017, Comisarul UE al agriculturii, Hogan, a explicat în continuare
planurile de reformă ale Comisiei pentru politica agricolă comună
post-2020, în timp ce el a sfătuit statele membre să își mărească
contribuțiile naționale la bugetul UE pentru a asigura o cheltuială
suficientă pentru sectorul agricol din UE după Brexit. Președintele
Juncker a mers pe aceeași linie în discursul său ieri, dar mai mult
despre asta aflați în știrile săptămânale viitoare.
Bulgaria preia președinția Consiliului UE: Bulgaria a preluat
președinția rotativă a Consiliului UE la 1 ianuarie, pentru prima dată
de când a intrat în grupare. Bulgaria va contribui la direcția dezbaterii
privind viitorul finanțelor UE după 2020, precum și la reformele
structurale. În domeniul agriculturii, Bulgaria se va concentra pe
modernizarea și simplificarea politicii agricole comune (PAC) și a
bugetului pentru sector în cadrul următorului Context Financiar
Multianual în cursul președinției sale de șase luni pentru Consiliul de
agricultură.

AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ
Fermele UE continuă să se bazeze pe munca cu normă parțială și familială: cifrele
furnizate de EUROSTAT au arătat că numărul lucrătorilor agricoli din UE a scăzut
în mod constant începând cu 2005, scăzând de la 11,7 la 9,5 milioane de
echivalenți cu normă întreagă, în timp ce sectorul agricol este fiind totuși dominat
de munca de fermă și munca cu jumătate de normă. Numărul de fermieri cu normă
întreagă în UE va scădea cu aproape o treime la 6,6 milioane până în 2030,
conform previziunilor făcute de Comisia Europeană în raportul privind previziunile
privind agricultură, deoarece o creștere a utilizării tehnologiilor moderne va reduce
necesitatea de munca manuală pe exploatațiile agricole. Un alt motiv sunt
caracteristicile socio-demografice ale agricultorilor din UE, diferiți de cei care
lucrează în alte sectoare economice, mai mulți dintre aceștia fiind bărbați, aparțin
grupurilor de vârstă mai înaintată și au atins un nivel mai scăzut de educație,
potrivit datelor furnizate de organul de statistică al UE .
PAC a contribuit la combaterea sărăciei în mediul rural în jumătate din statele
membre ale UE: conform constatărilor Băncii Mondiale, politicile agricole ale UE
au avut un impact pozitiv asupra reducerii sărăciei și creării de locuri de muncă în
zonele rurale, în principal prin acordarea unui sprijin financiar direct. Totuși,
agricultura este încă asociată cu sărăcia în aproximativ jumătate din statele membre
ale UE.
Plățile directe sunt cele mai bune pentru agricultori, cele mai bune instrumente de
gestionare a riscurilor pentru contribuabilii din UE: un nou studiu a constatat că
instrumentele de stabilizare a veniturilor și asigurarea culturilor sunt cele mai
rentabile instrumente din punct de vedere al societății pentru a crește veniturile
agricultorilor în anii de producție de vreme rea și de alte riscuri.
Furnizarea datelor privind terenurile ar putea deveni o condiție prealabilă pentru
primirea plăților directe: Hans Bruyninckx de la Agenția Europeană de Mediu a
declarat că furnizarea datelor privind terenurile ar trebui să devină o condiție

prealabilă pentru plățile pentru zonele din cadrul noii politici agricole comune
(CAP) s-a dicutat la Conferința Agri Outlook pe ultimii ani.
Ministrul francez al agriculturii se opune cofinanțării naționale a plăților directe ale
PAC după 2020: Ministrul francez al Agriculturii și-a exprimat opoziția față de
posibilitatea exprimată de Comisia Europeană, cum că cofinanțarea națională ar
putea contribui la plățile directe ale agricultorilor în cadrul viitoarei politici
agricole comune (PAC).
Agricultura ecologică din UE a crescut cu 18,7% în ultimii patru ani: noile cifre
EUROSTAT au arătat că terenurile agricole din UE dedicate agriculturii ecologice
au crescut cu 18,7% între 2012 și 2016.
Producția de vin din UE dominată de Franța, Spania și Italia: datele furnizate de
EUROSTAT arată că Franța, Spania și Italia rămân cele mai mari țări producătoare
de vinuri din UE, deoarece reprezintă aproape 75% din totalul terenurilor agricole
acoperite de viță-de-vie, în timp ce podgoriile franceze sunt în medie de șase ori
mai mari decât exploatațiile spaniole și italiene.

SĂNĂTATE
Noi norme ale UE privind alimentele noi intră în vigoare: Noile reglementări ale
UE privind alimentele noi - definite ca fiind fără consum istoric semnificativ în UE
înainte de 15 mai 1997 - au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018. Pentru prima dată,
sistemul de omologare va fi centralizat, iar cererile vor fi depuse la Comisia
Europeană, mai degrabă decât statele membre individuale, și vor deschide ușa
pentru produsele pe bază de insecte.
Comisia stabilește normele UE privind etichetarea produselor originale: Comisia
Europeană a elaborat norme care aplică legislația UE existentă privind etichetarea
originii atunci când ingredientul principal provine dintr-o altă țară sau regiune cu
cea menționată pe o etichetă.

Comisia se consultă cu privire la repercursiunile viitoare în domeniul transgrăsimilor din UE: este o limită obligatorie la nivelul UE pentru acizii grași trans
cel mai bun mod de a reduce nivelurile alimentelor procesate sau ar fi o limită
voluntară de autoreglementare mai bună? Acestea se numără printre opțiunile de
acțiune privind trans-grăsimile solicitate de Comisia Europeană în cadrul unei
consultări publice la scară largă privind trans-grăsimile, care se desfășoară până la
9 februarie.

Statele UE au votat pentru interzicerea formaldehidei în hrana pentru animale,
industria americană a lovit înapoi: Statele membre ale UE au votat pentru
interzicerea utilizării formaldehidei în hrana pentru porcine și păsări, în ciuda
avertismentelor că această mișcare ar putea face mai greu combaterea Salmonella.
Adaosul alimentar destinat utilizării în brânză și carne, dat fiind clar de către
grupul EFSA: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a
declarat că nu are preocupări legate de siguranța extinderii utilizării aditivului
alimentar nisin (E234) în brânzeturile nepreluate și produse din carne tratate
termic.
Deciziile ECJ de la Aldi pot vinde "Champagner Sorbet" dacă au gust de
Champagne: Curtea Europeană de Justiție a hotărât că legislația UE privind
denumirile de origine protejate să permită lanțului de supermarketuri grele Aldi
Süd să-și vândă "Champagner Sorbet" dacă are gust de șampanie.
Fermierii olandezi pot lua măsuri legale împotriva scandalului de contaminare cu
fipronil: Organizația olandeză de agricultură LTO Nederland amenință că va
întreprinde acțiuni în justiție împotriva lipsei de acțiune a autorității de siguranță
alimentară a țării pentru a compensa agricultorii afectați de scandalul de fipronil în
această vară.

Lactalis sub presiune: Gigantul de produse lactate, care produce de la formule de
lapte până la brânză, este sub presiune, deoarece una dintre fabricile sale din
Craon, Franța, a suferit un focar de salmonella care a dus la otrăvirea a zeci de
copii, dintre care 12 au fost spitalizați.

INOVARE/PROTECȚIA PLANTELOR
Viitorul act al Curții Europene de Justiție "poate forma viitorul agriculturii UE": La
cererea Consiliului de Stat al Franței, Curtea Europeană de Justiție (CEJ) poate
clarifica în curând incertitudinile juridice actuale privind noile tehnici de
reproducere (NBT) pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în sectorul
agroalimentar.
Unsprezece state au încercat să blocheze calificarea cancerului glifosat din
California: Avocații generali din 11 state au decis să ajute grupurile de fermieri, iar
Monsanto contestă decizia Californiei de a adauga glifosat la lista sa de produse
chimice care provoaca cancer. Aceasta s-a întâmplat după ce Agenția pentru
Protecția Mediului din S.U.A. a considerat că glifosatul nu este dăunător
oamenilor.
Șase țări solicită UE să găsească alternative de glifosat: Un grup de miniștrii ai
mediului din UE au solicitat Comisiei Europene să "limiteze riscurile și să
pregătească planul de ieșire" de la utilizarea controversatului erbicid glifosat.
Comisia autorizează șase produse modificate genetic pentru utilizări
alimentare/hrana pentru animale: Aceste OMG-uri sunt după cum urmează: Soia
305423 x 40-3-2, Soia DAS-44406-6, Soia FG72 x A5547-127, Soia DAS-68416-

4, MON88302 x Ms8 x Rf3 și reînnoirea porumbului 1507. OMG-urile aprobate au
trecut printr-o procedură globală de autorizare, inclusiv o evaluare științifică
favorabilă de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).
Deciziile de autorizare nu includ cultivarea. Aceste OMG-uri au primit voturi "fără
aviz" din partea statelor membre, atât în cadrul comisiilor permanente, cât și al
comitetelor de apel, iar Comisia a trebuit, prin urmare, să adopte deciziile în
așteptare. Autorizațiile sunt valabile timp de 10 ani, iar toate produsele realizate
din aceste OMG-uri vor face obiectul normelor stricte de etichetare și trasabilitate
ale UE. Mai multe informații sunt disponibile aici.
Comitetul ECHA face o nouă lovitură pentru BPA cu clasificarea pericolului
suplimentar: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a adăugat o
clasificare a riscului de mediu pentru materialul de ambalaj controversat bisfenol A
(BPA) la o listă existentă, cum că substanța prezintă motive de îngrijorare
deosebite (SVHC ), cu doar câteva săptămâni înainte ca deputații europeni să
voteze o propunere de veto privind o nouă limită de migrare specifică (LMS)
pentru utilizarea în materialele care intră în contact cu alimentele.
Ancheta privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare se încheie în
această săptămână: puteți participa în continuare la studiul nostru privind punerea
în aplicare a Regulamentului (UE) 1107/2009. Rezultatele sondajului se vor alătura
unui studiu comandat de Serviciul Parlamentar European de Cercetare (EPRS) în
sprijinul activității Parlamentului European. Această inițiativă de evaluare a
Comisiei ENVI este independentă de REFIT, efectuată de Comisia Europeană.
Sondajul este disponibil aici.
Bioplastice preferate în locul petrochimicelor: Cererea de petrochimie va fi
probabil cel mai mare motor de creștere al petrolului în următorii ani, potrivit
Agenției Internaționale pentru Energie. Cu toate acestea, potrivit lui Blommberg,
industria va trebui să se confrunte cu creșterea materialelor plastice fabricate din
plante, cum ar fi trestia de zahăr, lemnul sau porumbul. Sectorul bioplasticii speră
să concureze la un nivel cu materiale plastice derivate din petrol în viitorul
apropiat, deoarece mai multe companii mari și comercianții cu amănuntul caută
alternative mai ecologice. De exemplu, Coca-Cola - un imbuteliator major, precum
și producător de suc - a vândut aproximativ 35 de miliarde de semnături
PlantBottles, care reprezintă până la 30% sunt pe bază de plante.

MEDIU
Guvernele caută limite mai slabe de cadmiu pentru îngrășăminte: Consiliul UE a
propus limitări mai puțin stricte în ceea ce privește utilizarea cadmiului în
îngrășămintele bazate pe fosfați decât Parlamentul European și Comisia
Europeană, în timp ce instituția intenționează, de asemenea, să extindă derogările
disponibile în prezent din statele sale membre.
Companiile de prelucrare a alimentelor doresc ca amprenta ecologică a UE să fie
voluntară: Companiile de prelucrare a alimentelor solicită Comisiei Europene să se
asigure că utilizarea amprentelor ecologice rămâne voluntară, pe măsură ce
dezbaterile politice din jurul schemei se apropie.
Două treimi dintre europeni doresc colaborarea în domeniul mediului: Două treimi
dintre europeni consideră că guvernele naționale ar trebui să colaboreze cu UE
pentru a lua decizii privind mediul, în loc să lucreze singure, a constatat un nou
sondaj al Comisiei Europene.
Tribunalul olandez respinge cazul poluării atmosferice: O instanță din Țările de Jos
a înaintat o licitație legală din partea unor activiști de mediu care au încercat să
forțeze guvernul olandez să îmbunătățească planurile țării privind calitatea aerului.

Agricultorii olandezi de lapte pentru a comercializa drepturile de poluare cu
fosfați: Agricultorii olandezi vor putea în curând să cumpere și să vândă dreptul de
a elibera fosfați în mediu, așa cum instalațiile industriale pot comercializa permise
de poluare cu CO2 în sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie.
Praga implementează o nouă lege privind deșeurile alimentare: o nouă lege a intrat
în vigoare în Republica Cehă pentru începutul anului 2018, care impune ca
supermarket-urile mari (cu un spațiu mai mare de 400 de metri pătrați) să doneze
alimente nevândute caritabilelor sau băncilor alimentare. Praga urmărește pasii

Franței. Estimările anticipate arată că noua lege să ducă la donarea a aproximativ
10.000 de tone a supermarket-urilor.

CLIMĂ/ENERGIE
Consiliul UE și Parlamentul au convenit asupra unei legislații-cheie pentru
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: Colegii legislatori au ajuns la un acord
provizoriu privind regulamentul de partajare a efortului, în conformitate cu noile
norme privind contabilizarea emisiilor provenite din utilizarea terenurilor,
schimbarea utilizării terenurilor și silvicultura (LULUCF). Luate împreună, acestea
reprezintă elemente centrale ale politicii UE în domeniul climei, deoarece acoperă
peste 50% din toate emisiile de gaze cu efect de seră (GES) ale UE. Regulamentul
privind partajarea eforturilor va necesita reducerea cu 30% a emisiilor în sectoarele
care nu fac parte din ETS, inclusiv clădirile, transporturile, deșeurile și agricultura
în anii 2021-2030, prin intermediul unor obiective anuale obligatorii pentru toate
statele membre. Citiți mai multe despre ESR aici și pe LULUCF aici.
Emisiile legate de agricultura vor scădea în UE până în 2030: Emisiile de gaze cu
efect de seră și amoniac provenite din agricultură vor scădea până în 2030, datorită
tehnicilor moderne de agricultură care reduc utilizarea îngrășămintelor și măresc
eficiența lor, potrivit unui nou studiu publicat de Comisia Europeană.
Noi norme privind eficiența energetică convenite pentru clădiri: parlamentarii UE
au convenit asupra unor noi norme privind o directivă revizuită după 2020 privind
performanța energetică a clădirilor (EPBD). Îmbunătățirile convenite includ măsuri
de consolidare a performanței energetice a clădirilor noi, de accelerare a ritmului
de renovare a clădirilor către sisteme mai eficiente din punct de vedere energetic și
de exploatare a potențialului enorm de creștere a eficienței în sectorul
construcțiilor, cel mai mare consumator energetic unic în Europa. În urma acestui
acord politic, textul directivei va trebui să fie aprobat oficial de ambii colegislatori
în lunile următoare, actualizarea directivei privind performanța energetică a
clădirilor va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii și va intra în vigoare în 20 de
zile după publicare. Statele membre vor trebui să transpună în legislația națională
noile elemente ale directivei după 18 luni. Citiți mai multe aici.

Consiliul UE sprijină obiectivul de 27% al energiei din surse regenerabile în UE
până în 2030, 14% în domeniul transporturilor: Obiectivul privind energia din
surse regenerabile pentru sectorul transporturilor până în 2030 ar trebui să fie de
14%, plafonarea biocarburanților de primă generație la 7% și un sub-target de 3%
pentru biocarburanții avansați, în conformitate cu poziția comună a Consiliului UE.
Energiile regenerabile au reprezentat 86% din noua capacitate de producție a
energiei electrice instalată în UE în 2016, potrivit unei noi estimări a Agenției
Europene de Mediu.
Cresterea biocarburantilor pe baza de biocombustibili va scadea dupa 2020 si
cresterea bio-economiei: cresterea productiei de biocombustibili dupa 2020 va
depasi productia bazata pe culturi datorita electrificarii si impozitarii emisiilor de
CO2 si va vedea prosperitatea bio-economiei, a spus savantul.

PIAȚĂ
Creșterea exporturilor de produse agroalimentare îmbunătățește balanța comercială
anuală a UE: În ultimul an înregistrat, o creștere anuală a exporturilor
agroalimentare (+ 5,6%) a depășit creșterea importurilor (+ 5,4%), ceea ce a
condus la un excedent de balanță comercială 19,4 miliarde de euro, ceea ce
reprezintă cu 6% mai mult decât în anul precedent. Cele mai mari câștiguri în
exporturile nete au fost obținute în sectorul vinului, în timp ce exporturile nete au
scăzut cel mai mult pentru grâu, iar importurile nete au crescut cel mai mult pentru
uleiul de palmier și cafeaua neprăjită în ultimele 12 luni. Principala destinație a
exporturilor de vinuri din UE este SUA, urmată de China, Elveția, Canada, Japonia
și Hong Kong. Raportul complet este online.
Perspectivele mărfurilor agricole vor conduce la decizii prudente ale PAC și ale
Băncii: Perspectivele pentru creșterea producției mondiale, cererea redusă și
prețurile mai scăzute pe piețele mondiale de mărfuri agricole ar putea contribui la o
abordare prudentă a noilor măsuri ale politicii agricole din ambele părți ale
Atlanticului.

Europenii vor consuma mai puțin lapte proaspăt și carne, dar mai mult alimente
prelucrate: Până în 2030, cererea de lapte proaspăt și de carne va scădea în Europa,
dar acest lucru va fi compensat parțial de creșterea utilizării acestora ca ingrediente
în produsele alimentare prelucrate, previziunile făcute în raportul privind
perspectivele pieței agricole a UE.
Producția și prețurile la zahăr din UE vor scădea în perioada de post-cotă:
Producția de zahăr din UE va scădea în perioada de până în 2030, în timp ce
scăderea consumului va exercita o presiune de scădere asupra prețurilor, conform
previziunilor Comisiei Europene, care așteaptă ca UE să rămână un exportator de
zahăr net dincolo de anul 2017.
Producția de lemn crește în întreaga lume, determinată de fabricile din estul
Europei și de cererea de biocombustibili: Datorită creșterii economice,
capacităților de producție proaspete în Europa de Est și cererii de biocombustibili,
producția de produse din lemn la nivel mondial a crescut cu până la șase la sută în
2016, a dezvăluit Organizația Agricolă (FAO).
Fermierii irlandezi au lovit de numele de marcă "irlandeză": Asociația Fermierilor
din Irlanda a avertizat consumatorii să fie atenți la produsele irlandeze care nu vin
din Irlanda. O campanie de conștientizare similară a fost condusă de Italia
împotriva denumirilor de mărci de sunet italiene, în special în SUA.
Politica fiscală rusească ar putea determina scăderea producției de băuturi:
Producția rusă de cidru, perry, medovukha (o băutură asemănătoare cu mierea),
mied și alte băuturi nealcoolice tradiționale ruse ar putea să scadă în mod
semnificativ anul viitor, ca urmare a unei decizii recente a guvernului să nu reducă
accizele pe ele.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului declară că Schweppes este o marcă
mondială, astfel încât nu poate opri importurile paralele: După ce s-a comercializat
ca o marcă globală, Schweppes International nu poate bloca importurile în Spania
de produse marca Schweppes din Marea Britanie, chiar dacă este Coca Cola care
deține acum marca comercială, a hotărât la 20 decembrie Curtea de Justiție.

COMERȚ
UE instituie noi norme de apărare a comerțului: Noua legislație UE privind
protecția comerțului va schimba modul în care UE abordează importurile care fac
obiectul unui dumping din țări cu distorsiuni semnificative de piață induse de stat.
"UE este deschisă pentru afaceri. Dar trebuie să protejăm industria de concurența
neloială a importurilor, în special din țările ale căror economii sunt distorsionate în
mod semnificativ din cauza interferențelor statului". De asemenea, Comisia a
publicat primul său raport de țară privind denaturările induse de stat. Acesta se
referă la China și va fi urmat de rapoarte privind Rusia și alte țări și sectoare vizate
cel mai adesea de măsurile antidumping ale UE. Pentru mai multe informații, vă
rugăm să consultați comunicatul de presă, o foaie de date și un ghid de procedură
actualizat pentru companiile disponibile online.
UE dorește revanșarea a 1,39 miliarde de euro în disputa în materie de carne de
porc cu Rusia: Uniunea Europeană solicită autorizarea de a lovi Rusia cu măsuri de
retorsiune în valoare de 1,39 miliarde de euro pe an, susținând că Moscova nu a
respectat o hotărâre a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind
porcinele și carnea de porc.
Arabia Saudită respinge importurile de bovine vii din Spania: Arabia Saudită a
interzis controversat importul de bovine vii din Spania în urma unui caz recent de
encefalopatie spongiformă bovină (BVB) în țară.
UE-Chile începe a doua rundă de negocieri comerciale la Bruxelles: UE și Chile au
început la Bruxelles o nouă rundă de negocieri pentru reînnoirea acordului de
asociere din 2003, au anunțat surse de știri.

Acordul comercial UE-Mexic se apropie, probabil la începutul acestui an:
Negociatorii șefi ai schimburilor comerciale între UE și Mexic au anunțat că părțile
sunt pe punctul de a încheia o înțelegere, posibil la începutul anului 2018.
Cererea privind pesticidele MRL pentru a ajuta la comerțul la conferința OMC: O
conferință a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) nu a reușit să ajungă la un

consens cu privire la o serie de probleme, dar a pus accentul pe nivelurile maxime
de reziduuri ale pesticidelor (CMR).

INSTITUȚII
COMISIA
- DG AGRI: Alberto D'AVINO, șef adjunct al unității B2 (cercetare și inovare),
preia conducere unității, după plecarea lui Rob PETERS.
- DG BUDG: Rosa ALDEA BUSQUETS a fost numită în funcția de director
general adjunct la DG BUDG, o funcție pe care o deține în prezent pe baza unei
hotărâri. Dna ALDEA BUSQUETS va trece de la rolul său de actual de director al
Direcției C (execuție bugetară - buget general și FED).
- DG JUST: Emmanuel CRABIT devine director al Direcției C - Drepturi
Fundamentale și Supremația Legii, o poziție pe care a avut-o anterior în calitate de
avocat.
- Articolul 50 Grupul de lucru: Stéphanie RISO devine director al unității de
strategie, coordonare și comunicare din cadrul TF50, o poziție pe care a ținut-o în
prealabil.
- Reprezentarea în Atena: Dl Georgios Markopouliotis va fi noul șef al
Reprezentanței în Grecia de la 1 februarie 2018
- Reprezentarea în Nicosia: Domnul Ierotheos Papadopoulos va fi noul șef al
Reprezentanței în Cipru începând cu 1 aprilie 2018
- Reprezentarea în Praga: Doamna Dana Kovarikova își va prelua îndatoririle în
cadrul Reprezentanței Comisiei în Republica Cehă,
- Comisia instituie un grup consultativ privind acordurile comerciale ale UE:
crearea unui grup este unul dintre elementele care vizează creșterea transparenței și
a incluziunii în politica comercială a UE. Numirea a 28 de experți s-a bazat pe o
cerere publică de candidaturi, incluzând un set clar de criterii. Lista este acum

disponibilă online. Prima întâlnire a grupului va avea loc la începutul lunii
februarie 2018. Mai multe informații despre grup sunt disponibile online.
- Comisia reînnoiește mandatele a trei cercetători de vârf la organul de conducere
al Consiliului European pentru Cercetare: Consiliul științific al CEC este un
organism independent care decide strategia și distribuția fondurilor ERC. Mandatul
este reînnoit încă doi ani. Toți membrii săi sunt selectați de un Comitet
Independent de Identificare. Un comunicat de presă al CEC este disponibil online.

PARLAMENT
- Deputatul european Michael DETJEN (S & D, DE) s-a alăturat Parlamentului în
calitate de membru, în locul lui Jutta STEINRUCK din 1 ianuarie.
- Membru PE Peter JAHR (PPE, DE) s-a alăturat comisiei pentru control bugetar
(CONT) ca înlocuitor.
- Deputații europeni Tokia SAÏFI (PPE, FR) au părăsit republicanii și s-au alăturat
noului Agir, la droite constructive (Actul, dreptul constructiv).
ALTELE
- Eurocontrol: Eamonn BRENNAN a fost numit noul director general începând cu
1 ianuarie, urmând-ul pe Frank Brrenner.
- Curtea AELS: Páll HREINSSON a fost ales în funcția de președinte pentru un
mandat de trei ani, începând cu 1 ianuarie.
- BirdLife International: Zeynep KARASIN și-a părăsit rolul de ofițer media la 20
decembrie. Ea se va alătura echipei Soraya POST (S & D, SE) de la Inițiativa
feministă care se concentrează pe comunicații.
- Mișcarea politică creștină europeană (ECPM): Auke MINNEMA a fost numită în
funcția de nou director general, începând cu 1 februarie 2018.
- Asociația Europeană a Aluminiului: Benedetta NUCCI s-a alăturat asociației în
ianuarie 2018, în calitate de constructor de mediu și mobilitate.

- Europêche: Daniel VOCES DE ONAÍNDI, a fost numit în funcția de director
general, fiind anterior consultant de politică timp de 5 ani. Rosalie TUKKER a
fost, de asemenea, numită asistent de poliție în domeniul pescuitului.
- Fondul German Marshall al Statelor Unite (GMF): Jan TECHAU s-a alăturat în
calitate de director al programului european și al colegiului superior, începând cu
data de 2 ianuarie. Având sediul la biroul din Berlin, el va conduce cercetarea
organizației și va convoca asupra democrației, securității și coeziunii Europei.

BREXIT
Comisia Europeană a prezentat proiecte de directive de negociere pentru
următoarea fază a negocierilor în temeiul articolului 50. Proiectele de directivă de
negociere stabilesc detalii suplimentare cu privire la posibilele aranjamente
tranzitorii, inclusiv că nu ar trebui să existe o "alegere a cireșelor, acquis-ul Uniunii
ar trebui să continue să se aplice în întregime, la fel ca instrumentele și structurile
de aplicare", de la 30 martie 2019 nu va mai fi reprezentat în instituțiile, agențiile,
organismele și birourile Uniunii, iar perioada de tranziție trebuie definită în mod
clar și precis (recomandând ca aceasta să nu dureze mai mult de 31 decembrie
2020, deci cu trei luni mai scurtă decât a sugerat Theresa MAY).
În altă ordine de idei, primul secretar de stat, Damian GREEN, a fost demis, după
ce un sesizor a constatat că a mințit despre pornografia găsită în computerul său de
lucru. GREEN este cel de-al treilea membru al cabinetului care a părăsit guvernul
în doar două luni. Rearanjarea a fost anunțată acum.
În domeniul comerțului, oficialii guvernamentali au luat în considerare
posibilitatea de a se alătura parteneriatului trans-Pacific post-Brexit. Secretarul de
Brexit, David DAVIS, a avertizat că UE nu poate "alege" termenii viitorului acord
comercial. Între timp, Comisarul UE pentru Sindicatul de Securitate, Julian KING,
a declarat pentru Evening Standard că timpul nu a fost potrivit pentru a muta
discuțiile asupra relației viitoare. Britanicul a adăugat că țara sa trebuie să fie "clară
referitor la ceea ce-și dorește".

Vor schimba normele OMC planurile de politică agricolă ale Regatului Unit?
Planul guvernului britanic de a spori sprijinul financiar pentru serviciile de mediu
în Marea Britanie post-Brexit ar putea fi împiedicat de normele Organizației
Mondiale a Comerțului (OMC) privind măsurile de denaturare a comerțului, au
afirmat două cadre universitare.
Marea Britanie trebuie sa se intalneasca in cadrul reuniunilor EFSA dupa Brexit:
Marea Britanie trebuie sa-si continue implicarea in cadrul Autoritatii Europene
pentru Siguranta Alimentara (EFSA), după Brexit, a declarat Confederatia
Industriei Britanice (CBI).
Marea Britanie publică o lucrare de analiză sectorială Brexit privind agricultura:
Un rezumat al punctelor de vedere ale sectorului agroalimentar din Regatul Unit cu
privire la impactul Brexit a fost lăsat în afara documentului sectorial de analiză
agricolă din Marea Britanie, care a fost publicat la 21 decembrie.
Regatul Unit va păstra sistemul de plăți de bază până în 2024: Fermierii britanici
vor continua să primească plăți directe de ajutor pe aceeași bază ca și în prezent
pentru "aproximativ cinci ani" după ce Marea Britanie va părăsi Uniunea
Europeană în 2019, a declarat secretarul de stat pentru mediu și afaceri rurale,
Michael Gove. Regatul Unit va avea dreptul să rămână parte a Politicii Agricole
Comune până la sfârșitul anului 2020 în perioada de tranziție post-Brexit propusă
de Comisia Europeană - chiar dacă premierul britanic Theresa May a declarat că
Marea Britanie va părăsi PAC în punctul din Brexit în martie 2019.
Politica agricolă post-Brexit din Marea Britanie va limita subvențiile pentru ferme:
După Brexit, cadrul de politică agricolă din Regatul Unit va introduce limite ale
valorii subvențiilor pe care un singur fermier le poate primi și aceste fonduri vor fi
redistribuite pentru a sprijini îmbunătățirile productivității și mediului și
performanța sectorului, a dezvăluit secretarul britanic pentru mediu, alimentație și
afaceri rurale, Michael Gove.

DIN EUROPA
Italia: Parlamentul italian a fost dizolvat la 28 decembrie, după ce s-a decis că
alegerile generale vor avea loc la 4 martie.
Polonia: Într-o acțiune fără precedent, Comisia Europeană a inițiat măsuri
disciplinare împotriva Poloniei, declanșând articolul 7, ceea ce a condus la
suspendarea drepturilor de vot ale Poloniei la summiturile Consiliului. Deputații
europeni au fost de acord cu această mișcare. Un comunicat de presă și o notă sunt
disponibile online. În altă ordine de idei, cel mai mare partid de opoziție din
Polonia, Platforma Civică (PO), a prezentat un proiect de lege care înlocuiește cele
trei rate existente pentru TVA (5%, 8% și 23% o rată unică de 5%).
Republica Cehă: Premierul ceh, Andrej Babiš, a declarat că noul său guvern
intenționează să reducă taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru produsele
alimentare de bază. Reducerea a fost una dintre promisiunile de campanie ale
partidului său ANO care a câștigat alegerile parlamentare din octombrie anul
trecut.

ALTELE
Planul Juncker lansează proiecte în valoare de aproximativ 730 de milioane de
euro în întreaga Europă: Contractele semnate includ 330 milioane euro pentru
întreprinderile mici și mijlocii (IMM) în Austria, 200 milioane euro pentru
infrastructura de apă în Italia, 150 milioane euro pentru cinci proiecte separate în
Spania, variind de la trenuri la clădiri eficiente din punct de vedere energetic și de
50 de milioane de euro pentru un serviciu de închiriere de utilaje pentru construcții
în Finlanda. Citiți mai multe aici.
2 milioane de euro investită în Premiul Big Data Technologies Horizon pentru a
prognoza traficul energetic: O sumă totală de 2 milioane de euro va fi acordată
soluțiilor de analiză a datelor câștigătoare care elaborează un sistem de prognoză a

traficului de energie, care este precis, rapid și scalabil. Mai multe informații despre
premiul mare de date sunt disponibile aici.
Capitalele europene ale culturii din 2018: Începând cu 1 ianuarie, Leeuwarden
(Țările de Jos) și Valletta (Malta) vor deține titlul de Capitală Culturală Europeană
timp de un an. Un comunicat de presă complet este disponibil online.
Cererile de azil din UE vor crește datorită impactului schimbărilor climatice asupra
agriculturii: Temperaturile mai ridicate în regiunile agricole din întreaga lume vor
duce la creșterea numărului de migranți care solicită azil în UE, deoarece se
estimează că vor fi adăugate încă 98 000 până la 660 000 de cereri depuse în
fiecare an.
Reguli noi privind bugetul UE: Parlamentul UE și Consiliul au convenit asupra
unei reforme semnificative ale fondurilor UE pentru a simplifica normele în care
statele membre și alți beneficiari primesc bani. În special, accesul la fondurile UE
va fi mai ușor. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul DG BUDG.
Noi reguli de prevenire a evaziunii fiscale și a spălării banilor: Începând cu 1
ianuarie 2018, autoritățile fiscale naționale vor avea acces direct la informațiile
despre proprietarii efectivi ai societăților, trusturilor și altor entități, precum și
înregistrările de audit ale clienților din cadrul companiilor. Noile dispoziții ar
trebui să ofere un impuls major autorităților fiscale în lupta împotriva tipurilor de
structuri evidențiate în "documentele de paradis".

Comisia propune îmbunătățirea transparenței și a previzibilității condițiilor de
muncă: Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă online, în
memo și în fișa informativă.
Coca-Cola câștigă caz în instanță cu privire la marca comercială: Coca-Cola,
gigantul băuturilor, a ieșit victorios în această lună la Curtea Europeană de Justiție
într-un litigiu privind marca comercială.

