Nr.13/19.01.2018

BULETIN INFORMATIV LAPAR

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

INFORMATII GENERALE
Prioritățile instituționale ale UE pentru 2018: 2018 va fi un an pentru realizarea reformei
Uniunii Economice și Monetare, pentru asigurarea granițelor UE, revizuirea sistemului
de azil al UE, revenirea la Schengen, finalizarea pieței unice digitale și aducerea
Balcanilor de Vest mai aproape de Uniune. 89 de dosare prioritare sunt în prezent pe
masă, care urmează să fie finalizate înainte de mai 2019 (pachetul economic circular,
viitoarea politică energetică și climatică a UE, lanțul de aprovizionare cu alimente în
UE), 29 au fost deja livrate. Aruncați o privire la documentele programului de lucru
aici(https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-keydocuments_en) .În paralel, a fost creată o nouă Grupă de lucru privind Subsidiaritatea ,
Proporționalitatea și "a face mai puțin, dar eficient (https://ec.europa
.eu/info/sites/info/files/2017-c-7810-president-decision_en_1.pdf )
UE consultă viitorul finanțelor UE: În mai puțin de cinci luni, Comisia va propune
următorul
buget
pe
termen
lung
pentru
UE
–
CFM(http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm) - după 2020. Resursele sunt întinse
la limită, dar se așteaptă ca bugetul UE să continue să investească pentru dezvoltare,
locuri de muncă și inovare, abordând în același timp provocările majore ale deceniului
următor - revoluția digitală, globalizarea, schimbările climatice, precum și migrația,
protecția și securitatea. Cu privire la acest lucru, președintele Juncker a declarat că
obiectivele comune ar trebui să fie punctul de plecare pentru următorul CFM, mai
degrabă decât plafonul financiar. Săptămâna trecută, Comisia a lansat o serie de
consultări cu privire la prioritățile UE care ar trebui să se reflecte în următorul CFM,
care
va
dura
până
pe
8
martie.
Citiți
mai
multe
aici(http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm#consultations) .

AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ
Oettinger sprijină cel puțin 30% din bugetul UE pentru PAC post-2020: În cadrul viitorului cadru
financiar multianual, va exista o ușoară reducere a bugetului pentru politica agricolă comună, dar va
reprezenta încă cel puțin 30% din totalul UE , a declarat comisarul european pentru buget, Günther
Oettinger.
A crescut finanțarea pentru promovarea produselor agricole din Europa: Comisia va acorda o finanțare
suplimentară de 169 milioane EUR pentru promovarea produselor agricole ale UE în întreaga lume - cu
27 de milioane de euro mai mult decât în 2017. O listă completă a priorităților și a finanțării disponibile
de către Comisie poate fi găsită aici (https://ec.europa.eu/info/news/commission-focus-growth-marketseu-food-and-drink-2018-promotion-programmes_en ) Campaniile care desfășoară această activitate
durează ,de obicei, peste trei ani. Propunerile trebuie transmise până la data de 12 aprilie 2018 prin
portalul special (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o pportunities/agrip/i ndex.
html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/defaultgroup&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc ). Comisia va evalua
propunerile și va anunța beneficiarii în toamnă. Prima zi de informare (https://ec.euro pa.eu
/chafea/agri/newsroom-and-events/events/save-date-info-day-calls-proposals-2018 )va avea loc la
Bruxelles pe data de 31 ianuarie.
Statele membre au redus ambițiile de mediu în programele de dezvoltare rurală: Pe parcursul perioadei
actuale de implementare a PAC (2014-2020), statele membre vor dedica mai puțin sprijin financiar pentru
schemele de agromediu în cadrul programelor de dezvoltare rurală față de cei șapte ani anteriori.
EUROSTAT preconizează că acoperirea schemelor va scădea de la 46,9 milioane la 40,3 milioane de
hectare.
Regiunile UE impun limitări ale plăților directe ale PAC: Comitetul Regiunilor sprijină introducerea unor
limite obligatorii pentru sumele subvențiilor de venit pe care o singură fermă le poate primi, deoarece
acest lucru ar contribui la rezolvarea distribuției lor inegale, eliberând, în același timp, fonduri pentru
stimularea măsurilor de dezvoltare rurală ale UE.
Studiul Wageningen analizează răspunsul UE la problema securității alimentare: Academicienii de la
Universitatea Wageningen din Olanda au publicat un studiu care analizează cât de bine UE a reușit să
integreze abordarea sa în securitatea alimentară mondială în urma creșterii prețurilor la alimente în
perioada 2007-2008 și în 2010. Deși au constatat că diferite domenii ale sistemului de elaborare a
politicilor UE au făcut într-adevăr un efort de a lucra împreună și de a atinge obiective comune,
"eforturile de integrare ale politicilor par să fi încetat în ultimii ani".
Germania a pierdut mai multe ferme de porci, în pofida creșterii numărului de animale: Consolidarea
continuă în sectorul porcilor din Germania cu noi cifre care arată că aproximativ 900 de ferme de porci au
închis porțile în ultimul an, într-un moment în care numărul total de porci a crescut.

SĂNĂTATE SI INOVARE
Comisia monitorizează scandalul pentru rețeta contaminată franceză Lactalis: Comisia Europeană
monitorizează scandalul Lactalis în curs de desfășurare în Franța, unde produsele lactate pentru copii
produse la uzina Craon din nord-vestul Franței au fost contaminate cu salmonella agona care a dus la o
strigare globală. Cu toate acestea, Comisia lasă autorităților franceze să gestioneze explozia.
Regulile UE privind culturile modificate genetic ar trebui să devină "opt-in": un grup de 13
cercetători a sugerat ca legislația UE privind autorizarea culturilor modificate genetic (GM) să fie
modificată pentru a permite statelor membre să decidă cu privire la creșterea plantelor pe
teritoriul lor .
Bruxelles va aborda solicitarea de alternative privind glifosatul: Comisia Europeană este în curs de
pregătire a unui răspuns pentru șase țări membre ale UE care au discutat despre planurile de eliminare
treptată a utilizării glifosatului. La 19 decembrie, miniștrii mediului și agriculturii din Franța, Belgia,
Luxemburg, Malta, Slovenia și Grecia au scris comisarului Andriukaitis, solicitându-i să furnizeze țărilor
o listă de alternative chimice, mecanice și biologice la cea mai frecvent utilizată substanță pentru
combatere buruienilor.
Curtea de Conturi evaluează eficacitatea măsurilor de bunăstare ale UE pentru animalele de fermă: Curtea
de Conturi Europeană examinează dacă acțiunile întreprinse de Comisie și de statele membre au
contribuit în mod eficient la realizarea obiectivelor UE privind bunăstarea animalelor, cu accent pe
animalele de fermă și măsurile PAC relevante.
EFSA face consultari cu privire la abordarea evaluării cu privire la zaharurile libere: Autoritatea
Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) dorește să formuleze observații cu privire la abordarea pe
care intenționează să o adopte pentru evaluarea viitoare a zaharurilor dietetice, care urmărește găsirea
unei valori de înlocuire sau a unei limite de siguranță pentru consumul de zahăr care să nu aibă efecte
negative asupra sănătății.
Copiii hrăniți cu formula pentru sugari ar putea depăși limita de siguranță pentru 3-MCPD: Autoritatea
Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) consideră că bebelușii hrăniți doar cu formula pentru
sugari ar putea depăși nivelul de hrană cu contaminantul de procesare a alimentelor 3-monoclorpropandiol (3-MCPD). EFSA recomandă o limită tolerabilă de administrare zilnică (TDI).
ComENVI respinge propunerea de a vota limitele BPA: Comitetul pentru Mediu, Sănătate Publică și
Siguranță Alimentară din Parlamentul European (ENVI) a respins o rezoluție menită să respingă un
regulament delegat al Comisiei care înăsprea limitele de migrație specifice pentru materialul alimentar
controversat - bisfenol A (BPA).
Se solicită o legislație armonizată a UE cu privire la produsele alimentare: Asociațiile industriale și
organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) au solicitat o legislație armonizată a UE în cele 13 categorii
specifice de materiale care intră în contact cu alimentele (FCM) pentru care gruparea nu prea dispune de
norme comune, ca răspuns pentru Consultarea Comisiei.

Scotienii doresc o actiune ferma in ceea ce priveste obezitatea, constata ultimul sondaj: Un sondaj privind
obezitatea efectuat de furnizorii de asistenta medicala din Scotia, NHS Health Scotland, vor limite
puternice pentru sare, grăsimi și zahar adaugate la alimente si bauturi. Majoritatea persoanelor din studiu
au susținut, de asemenea, o taxă pentru băuturile zaharoase și interzicerea caracterelor de desene animate
ale copiilor pentru a face publicitate produselor alimentare.

MEDIU
Comisia
lansează
o
consultare
privind
polenizatorii
din
UE:
Revizuirea
(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/mid_term_review_summary.pdf )la
jumătatea perioadei a strategiei UE 2020 privind biodiversitatea a arătat că polenizarea ar putea scădea
semnificativ. Pentru a face față declinului, Comisia dorește să dezvolte o inițiativă europeană privind
polenizatorii și a lansat o consultare publică cu privire la acțiunile de stopare a declinului albinelor și a
altor polenizatori. Consultarea va rămâne deschisă până la 5 aprilie 2018 și este disponibilă
aici(https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-initiative-pollinators_en )
Bruxelles planifică impunerea de impozite la nivelul UE pentru reducerea consumului de materiale
plastice: Comisia Europeană intenționează să introducă o taxă pentru plastic la nivelul UE cu scopul
reducerii poluării, a declarat miercuri comisarul pentru buget, Günther Oettinger.
Republica Cehă implementează legea privind deșeurile alimentare: Legea privind deșeurile alimentare din
Republica Cehă a intrat în vigoare, cerând tuturor punctelor de vânzare cu amănuntul, cu o suprafață de
vânzare de peste 400 de metri pătrați să doneze alimente nevândute, dar sigure, organizațiilor de caritate
și organizațiilor nonprofit locale.
Un ONG german avertizează asupra impactului interzicerii comerțului de materiale plastice din China:
Interdicția Chinei privind importurile de deșeuri din material plastic înseamnă că sectorul de reciclare al
Germaniei se confruntă cu o întârziere din ce în ce mai mare de plastic în lunile următoare, a avertizat un
ONG de mediu.
Deputații britanici solicită taxarea pentru cești de cafea nereciclabile: Membrii Comisiei Parlamentare de
audit pentru mediu din Parlamentul Marii Britanii au solicitat introducerea unei taxe pe cupe de cafea
nereciclabile de 25p. Deputații au cerut ca astfel de cupe să fie reciclate până în 2023 sau interzise cu
totul.
Interzicerea microbilelor intră în forță în Regatul Unit: O interdicție privind fabricarea microbilelor a
intrat în vigoare săptămâna aceasta în Marea Britanie în privința creșterii la nivel global a cantității de
microplastice care contaminează mediul și intră în lanțul alimentar.
Noul regulament al Italiei privind pungile de plastic pentru produsele alimentare criticate: Au intrat în
vigoare noi norme de reducere a utilizării pungilor de plastic în Italia, însă măsurile au fost criticate de
consumatori și de partidele de opoziție.

CLIMĂ/ENERGIE
600 de oameni de știință se alătură campaniei împotriva biomasei forestiere în următorul vot al RED II:
Această scrisoare vine înaintea unui vot cheie PE asupra RED săptămâna aceasta. A se vedea scrisoarea
de aici (https://www.dropbox.com/s/u8ym23nwdywdv1l/S cientist%20Letter%20on%20EU%20F orest%
20Biomass_ENGLISH.pdf?dl=0 )și articolul anterior din Guardian (https://www.theguardian.com/ en
vironment/2017/dec/14/eu-must-not-burn-the-worlds-forests-for-renewable-energy?CMP=share_btn_tw
), susținut de Oamenii Verzi (http://www.fern.org/sites/fern.org/files/ngo_letter_on_bioenergy_to_meps_
in_advance_of_january_2018_vote.pdf )
Deputații solicită un impuls financiar pentru o energie curată: UE ar trebui să pompeze cel puțin 120
miliarde de euro în cercetare și inovare în bugetul următor și să sporească proporția cu 50% a energiei cu
emisii scăzute de carbon față de nivelurile actuale, a spus comitetul ITRE.
Bulgaria face apel împotriva represiunii CE asupra cărbunelui: Grupurile de mediu au condamnat decizia
Bulgariei de a se alătura Poloniei în apelul împotriva unei decizii a Comisiei Europene de a impune limite
mai stricte pentru poluanții toxici din instalațiile mari de ardere.
Părțile germane se angajează să atingă obiectivele climatice pentru anul 2020: Liderii principali ai
partidelor din Germania au declarat că își mențin angajamentul față de obiectivele climatice din 2020 ale
țării și vor elimina treptat cărbunele, într-un acord contrar privind un posibil guvern de coaliție.
Două companii majore de energie boicoteaza taxa energetică portugheză: Principalul producător de
energie electrică din Portugalia, EDP, s-a alăturat firmei petrolifere Galp refuzând să plătească o
contribuție specială la sectorul energetic lansată de guvernul portughez în 2014.

COMERȚUL / PIAȚA
Invitație de a se alătura delegației Agribusiness în China: În prezent, delegația de afaceri este în măsură să
îl însoțească pe comisarul Phil Hogan pentru cea mai recentă ofensivă a sa în China, în mai 2018. Scopul
acestei vizite (https://ec.europa.eu/info/file/hlm-china-programme-may-2018pdf_en )este facilitarea
schimburilor și acordurilor între întreprinderile europene și chineze din sectorul agroalimentar,
valorificând în același timp și profitând de prezența existentă a produselor agroalimentare europene pe
piața chineză. Înregistrarea (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAgriChina2018 ) este deschisă
până pe 7 februarie.
Parlamentul și Comisia au anticipat lipsa de rezultate ministeriale ale OMC: Delegații UE s-au așteptat la
rezultate minime la Conferința ministerială a OMC de la Buenos Aires, în care opinia vicepreședintelui
Parlamentului European, Mairead McGuinness, a fost susținută de un reprezentant al Comisiei Europene .
Negocierile comerciale UE-Mercosur vor fi reluate în această lună: După pauză de Crăciun, Comisia
Europeană și Mercosur intenționează să reia în această lună negocierile pentru a ajunge la un acord de
liber schimb, probabil în următoarele săptămâni.
Păsările de curte vii din Olanda interzise în Emiratele Arabe Unite: Emiratele Arabe Unite a interzis
importul de păsări de curte vii din Țările de Jos, ca urmare a recentei epidemii a gripei aviare înalt
patogene (HPAI H5N8) din țară.

Transferurile de pasari de curte din Belgia in Namibia au reînceput: Importurile de păsări de curte
belgiene în Namibia urmează să fie reluate după ce țara europeană a confirmat măsurile de precauție de
succes în urma unui focar de H5N8 a gripei aviare foarte patogene anul trecut.
Franța va relua transferurile de carne de vită în China după acordul comercial: Exportatorii francezi de
carne au fost informați că ar trebui să poată începe transportul cărnii de vită în China în următoarele șase
luni după ce cele două țări au semnat un acord privind problemele agricole în această săptămână.
Cerealele din Ucraina au atins cota de import a UE în cinci zile: Uniunea Europeană și-a atins cotele fără
taxe vamale pentru importurile de grâu și de porumb din Ucraina în prima săptămână a anului, în ciuda
creșterii sumelor disponibile rezultate din îmbunătățirea accesului pe piață al țării.

INSTITUȚII
COMISIE
Hogan a numit omul din Galway ca nou membru al cabinetului său: Comisarul pentru agricultură și
dezvoltare rurală, Phil Hogan, l-a promovat pe Kevin Keary la statutul de membru cu drepturi depline în
cabinetul său. Până acum, Keary - de la Mountbellew, Co. Galway - a fost consultant politic pentru
Hogan, de la numirea sa în funcția de comisar în 2014. În calitatea sa de consilier politic, el și-a acoperit
responsabilitățile într-o serie de domenii, printre care: coordonarea Consiliului Agricol al UE; relațiile cu
alte instituții; alimente; și reînnoirea generațiilor. Keary a lucrat anterior ca asistent parlamentar al
deputatului european Sean Kelly. A primit Diploma de Bussines Internațional în spaniolă și Politice
Sociale de la NUI Galway. Purtătorul de cuvânt a confirmat, de asemenea, că numirea lui Keary vine
după mutarea lui Shane Sutherland la Centrul Comun de Cercetare al UE (JRC) din Ispra, Italia.
DG CNECT: Lucilla SIOLI s devenit Director al Direcției A-Industrie Digitală.
DG CNECT: Carlota REYNERS FONTANA a devenit șef al unității B5 (Investiții în rețele de mare
capacitate).
DG CNECT: Pearse O'Donohue a fost numit director al Direcției E - Rețele viitoare.
DG GROW: O nouă unitate, unitatea I5, a fost creată în cadrul Direcției I (Politica spațială și cercetare),
împărțind responsabilitatea pentru apărare cu unitatea I4.
JRC: Unitatea R10 (Tehnologia informației și comunicațiilor) devine Unitatea I5 (Advanced Computing
și Suport TIC). Unitatea continuă să fie condusă de Philippe BIERLAIRE.
DG TRADE: Myrto ZAMBARTA devine șeful unității F1 (coordonarea OMC, OCDE, creditele de
export și utilizarea dublă), poziție care a fost vacantă anterior. Dna ZAMBARTA a fost anterior șef
adjunct al unității B1.

PARLAMENT
Alegerile 2019: conferința președinților a decis că următoarele alegeri europene vor avea loc în perioada
23-26 mai 2019. Propunerea va fi acum trimisă Consiliului.
Europarlamentarul Jana ŽITŇANSKÁ (SK) a trecut de la membru al Biroului la membru al grupului
ECR, înlocuindu-l pe Branislav ŠKRIPEK (SK).
Deputatul european Michael DETJEN (S & D, DE) s-a alăturat comisiei pentru transport și turism
(TRAN) ca înlocuitor.
Dl Udo BULLMANN (S & D, DE) A lăsat comisia pentru transport și turism (TRAN).

ALTELE
Eurogroup: Mandatul lui Mário CENTENO (PT) în calitate de președinte al Eurogrupului va începe
oficial la 13 ianuarie, urmând Jeroen DIJSSELBLOEM. Dl CENTENO să-și începapă mandatul în
calitate de președinte al Consiliului guvernatorilor Mecanismului European de Stabilitate (ESM) în
același timp.
Platforma multilaterală la nivel înalt: Francesco Starace, CEO și director general al Enel, a fost numit
membru al Platformei pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDG).
CERRE, Centrul pentru Reglementare în Europa: Per-Olof GRANSTRÖM a fost numit în funcția de
director de energie. Înainte de numirea sa, a fost secretar general al EDSO pentru rețele inteligente,
vicepreședinte al Federației globale a rețelelor inteligente, director al afacerilor europene la Vattenfall,
vicepreședinte executiv la Svensk Energi / Swedenergy și vicepreședinte / director al comerțului la Nord
Pool.
Rasmussen Global: Numit de Nina SCHICK în calitate de director pentru date și sondaje, a susținut
echipa și serviciile sale de la Bruxelles. Consultanța l-a angajat pe Jonas PARELLO-PLESNER în calitate
de consultant senior, care se va concentra pe relațiile UE-China și fluxurile de investiții. Henrik
OVERGAARD MADSEN s-a alăturat, de asemenea, echipei în calitate de consilier senior în afaceri, cu
accent pe Nordics.

BREXIT
Noutate: Theresa MAY a regrupat cabinetul ei luni, 8 ianuarie. Cu toate acestea, remanierea a venit fără
surprize în cele mai importante departamente pentru negocieri. Echipa lui David DAVIS a fost sprijinită
de numirea lui Suela FERNANDES subsecretar de stat parlamentar.

Fostul lider al UKIP și actualul eurodeputat Nigel FARAGE a declarat că ar putea susține un al doilea vot
"pentru a pune punct".
Răspunzând la comentariul comisarului Michel BARNIER, negociator șef al Brexit, potrivit căruia
Regatul Unit nu ar beneficia de un tratament special pentru orașul Londra, cancelarul Philip HAMMOND
și David DAVIS și-au unit forțele pentru a argumenta că o tranzacție comercială care include servicii
financiare a fost parte integrantă a acordului pe care UK îl dorește.
Potrivit unei noi analize economice independente, făcută de primarul din Londra, o negociere dificilă a
Brexit-ului ar constitui o pierdere de investiții de 50 de miliarde de lire sterline. Raportul a avertizat
despre un "deceniu pierdut".
Industria alimentară și a băuturilor din UE avertizează asupra impactului Brexit asupra pieței unice:
Industria alimentară și a băuturilor din UE a avertizat factorii de decizie din UE că creșterea sectorului
este amenințată de Brexit, deoarece o eventuală retragere a Regatului Unit de pe piața unică creează o
creștere suplimentară de complexități și incertitudini pentru întreprinderi.

DIN EUROPA
Germania: CDU / CSU, partidul cancelarului Angela Merkel și SPD, condus de fostul președinte al
Parlamentului European, Martin SCHULZ, a ajuns la un progres după negocierile de coaliție care au
început la 7 ianuarie.
Ungaria: alegerile parlamentare vor avea loc la 8 aprilie.
Polonia: o remaniere care a avut loc săptămâna trecută a înregistrat schimbări majore în componența
guvernului polonez. Teresa CZERWIŃSKA a fost numită noul ministru de finanțe, un rol care a fost
deținut anterior de premierul recent numit Mateusz MORAWIECKI. Era subsecretar de stat la Ministerul
Finanțelor. Ministrul internelor și administrației Mariusz BŁAZZCZAK l-a succedat pe Antoni
MACIEREWITZ în calitate de ministru al apărării naționale. Ministrul de externe Witold
WASZCZYKOWSKI a fost înlocuit de Jacek CZAPUTOWICZ. Ministrul mediului, Jan Szyszko, care a
respins în mod repetat apelurile UE de a înceta exploatarea forestieră ilegală în pădurea Białowieża din
estul Poloniei, a fost eliminat din funcția sa.
Noul prim-ministru polonez s-a întâlnit la 10 ianuarie cu Jean-Claude JUNCKER. Cu toate acestea,
reuniunea nu a reușit să găsească un progres în impasul dintre UE și Polonia.

ALTELE
Știri de investiții din UE:
• Conexiune mai rapidă și mai sigură în Polonia cu 232 de milioane de euro din fondurile politicii de
coeziune este investită în construcția drumului expres S6, între orașele Kiełpino, Koszalin și Sianów, în
regiunea poloneză de nord a Pomeraniei.
• împrumut de 40 de milioane de euro pentru cercetarea cancerului.
• împrumut de 100 de milioane de euro pentru afacerea agro-pharma Huvepharma pentru a finanța o
creștere a nivelurilor de producție și a cercetării și dezvoltării (R&D) în domeniul sănătății animalelor.

