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STIRI EXTERNE: 

Stimati colegi, 

Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR 

care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima 

perioada. 

 

 

AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ 

 
 
Coaliția proprietarilor de păduri din UE subliniază importanța pădurilor în 

viitoarea PAC: ELO se alătură altor organizații care au convenit asupra unei 

declarații comune de apărare a importanței sectorului în proiectarea noului model 

de livrare, a obiectivelor și intervențiilor acestuia. Citiți-o aici 

(https://webmail.lapar.org/cpsess8 757999242/3rdparty/roundcube/?_task=mail  

&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwe bp%3D0&_uid=5 

5311&_mbox=I NBOX&_sea rch=5c738 e4f903748ad7104471d4a872 67e& 

action =show#NOP). 

Deputații europeni au păreri diferite în ceea ce privește reforma ecologică a 

PAC: Comitetul Agriculturii Parlamentului European a fost de acord că sistemul 

de plăți directe către fermieri pentru acțiuni de mediu trebuie reformat în cadrul 

modificărilor planificate ale PAC. 

Polonia și statele baltice au adoptat o viziune comună privind reforma politicii 

agricole comune (PAC): Estonia, Letonia, Lituania și Polonia și-au expus 

viziunea comună post-2020, concentrându-și cererile asupra convergenței 

depline a plăților directe, a mai multor fonduri pentru dezvoltarea rurală și a 

creșterii volumului de sprijin cuplat voluntar. 

Plățile de bază nu sunt bine orientate spre sprijinirea veniturilor agricultorilor: 

Un nou raport al Curții de Conturi Europene a arătat că schema de plăți de bază a 

PAC nu este eficientă în sprijinirea veniturilor agricultorilor care au nevoie, în 

timp ce sistemul a dus mai degrabă la creșterea sarcinilor administrative decât la 

simplificarea acestora. 

Anglia : În conformitate cu o nouă lucrare a unui organism independent, trecerea 

la un sistem de plată a agricultorilor cu bani publici pentru bunurile publice în 

cadrul politicii agricole a Regatului Unit poate fi făcută deja în conformitate cu 

normele UE actuale, chiar înainte de data Brexit-ului. 
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Strategiile UE privind pădurile și bioeconomia “ar trebui aliniate”: UE ar trebui să își alinieze 

strategiile privind pădurile și bioeconomia, au declarat reprezentanții guvernelor locale și 

regionale. 

 

 

INOVARE/PROTECȚIA CULTURILOR 

 
UE lansează un program de stimulare a dezvoltării roboticii în sectorul agroalimentar: În 

următorii trei ani, programul UE Robot Union va oferi o finanțare de 8 milioane de euro pentru 

start-up-uri pentru a sprijini dezvoltarea tehnologiilor robotice în sectorul agroalimentar și alte 

industrii. 

 Glifosat - la comisia pentru pesticide: Eric Andrieu (FR, S&D), critic principal al glifosatului, a 

fost ales în funcția de președinte al comisiei Parlamentului European care investighează procesul 

de reautorizare a pesticidelor. 

Guvernul de la Bruxelles a depus o plângere împotriva Curții Europene de Justiție (CEJ) pentru 

reînnoirea glifosatului: Guvernul regional al Bruxelles-ului a depus o plângere împotriva 

Comisiei Europene la Curtea Europeană de Justiție, în încercarea de a bloca re-autorizarea de 

glifosat timp de încă cinci ani. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene anulează decizia Comisiei privind produsele din soia 

modificate genetic: Tribunalul Uniunii Europene a anulat decizia Comisiei prin care au respins o 

cerere de revizuire a autorizației de introducere pe piață acordată produselor din soia modificate 

genetic (GM). 

Bayer va obține aprobarea acordului Monsanto: Compania germană agrochimică Bayer va obține 

aprobarea condiționată de către autoritățile de reglementare antitrust din UE pentru suma de 66 

de miliarde de dolari oferită companiei Monsanto, potrivit surselor apropiate dosarului. 

Comisia a cerut eliminarea taxelor la importul de îngrășăminte: Taxele UE antidumping și 

impozitele aplicate la importul de îngrășăminte aduc agricultorilor un dezavantaj competitiv la 

nivel internațional și ar trebui eliminate, potrivit unei organizații agricole a UE. 

  

 

MEDIU  

 
Industria turismului este favorabilă etichetei ecologice la nivelul UE: Majoritatea operatorilor din 

industria turismului favorizează acțiunea UE de a certifica calitatea și durabilitatea activităților 

lor în mediul înconjurător, potrivit unui studiu al Parlamentului European. 

Apa îmbuteliată poate conține "mii de particule microplastice": Un singur litru de apă îmbuteliată 

poate conține mii de particule microplastice, potrivit unor cercetări noi. 

  

  

 

 



 
 

 

CLIMĂ/ENERGIE 

 
Comisarul UE este încrezător în privința obiectivului mai ridicat al SRE: Comisarul european 

pentru energie a declarat că Europa poate avea drept obiectiv o creștere mai mare a energiei 

regenerabile (SRE) decât cele 27% propuse inițial de executiv. 

Obiectivul UE 2020 privind energiile regenerabile în caz de incendiu: Obiectivul UE pentru 

2020 privind energia regenerabilă în transporturi a contribuit la creșterea utilizării 

biocarburanților nesustenabili pentru culturi, au afirmat agenții de dezbateri înainte de 

negocierile dintre deputații europeni și statele membre. 

Sectorul solar solicită platforma de tranzacționare a UE: Liderii industriei solare solicită o 

platformă europeană de tranzacționare a energiei pentru a ajuta sectorul să supraviețuiască fără 

subvenții. 

 

 

SĂNĂTATE 

 
 

UE alocă 250 de milioane de euro pentru schemele de învățământ pentru lapte, fructe și legume: 

În perioada 2018-2019, statele membre vor aloca 250 de milioane de euro pentru finanțarea PAC 

la școlile UE pentru lapte, fructe și legume, care vizează promovarea consumului acestor produse 

pentru mai mult de 30 de milioane de copii. 

Comisia a adoptat o lege privind alimentele în ciuda criticilor olandeze: Comisia Europeană 

urmează să adopte o lege de punere în aplicare a Regulamentului privind alimentele noi înainte 

de sfârșitul lunii, în ciuda criticii din partea Olandei cum că măsura, stabilirea condițiilor pentru 

a determina dacă un produs alimentar este nou sau nu, nu vor aduce armonizare. 

Decizia EFSA referitoare la celuloză este "critică" pentru industria aditivilor: Opinia pozitivă pe 

care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis-o pentru o gamă largă 

de celuloză este "critică" pentru sectorul aditivilor, deoarece consumatorii conștienți de sănătate 

caută o dietă bogată în fibre, a declarant pentru politica IEG, Michiel Van Genugten, directorul 

Global Market, Dow Food Solutions. 

Politica privind alimentele nesănătoase inclusă în acordul de coaliție al Germaniei: O politică de 

reducere a cantității de sare, grăsimi și a zahăr în alimentele prelucrate a fost inclusă în acordul 

de coaliție german, semnat de partidele de guvernământ din această săptămână  la Berlin. 

Promotorii din domeniul sănătății solicită anumite legi de marketing pentru copii: Agenția 

Europeană pentru Sănătatea Publică (EPHA) solicită Comisiei să elaboreze o directivă de 

marketing a UE care să limiteze publicitatea altor metode de promovare a laptelui normal și de 

bebeluși, precum și alimentele bogate în grăsimi, zahăr și sare pentru copii sau alcool la 

adolescenți. 

Etichetarea alimentelor și agricultura declanșează o dispută a puterii Brexit în Marea Britanie:  



 
 

Un război a izbucnit între guvernul britanic din Westminster și guvernele din Scoția și Țara 

Galilor asupra cui îi revine controlul alimentelor și agriculturii atunci când aceste puteri revin în 

Marea Britanie de la Bruxelles. 

Apel la legislația UE privind alimentele sportive, după ce EFSA a cerut performanța 

carbohidraților: Specialized Nutrition Europe (END) solicită Comisiei o legislație UE privind 

produsele alimentare sportive, după ce Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA) a publicat un aviz prin care se precizează că "soluțiile de carbohidrați pot contribui la 

imbunatatirea performantelor fizice in timpul unui exercitiu fizic de mare intensitate si de lunga 

durata, la adultii sanatosi instruiti”. 

Grupurile de consum și de sănătate critică propunerea de etichetare a băuturilor alcoolice: O 

propunere a industriei băuturilor mult așteptată privind etichetarea alcoolului a atras critici din 

partea grupurilor de sănătate și a consumatorilor după ce a fost dezvăluită la 12 martie, deoarece 

permite producătorilor să furnizeze detalii online, dar acoperă doar energia, nu alte informații 

despre nutriție sau ingrediente. 

Industria băuturilor alcoolice propune dispoziții de etichetare obișnuite, dar distincte: 

Organizațiile comunitare de bere, cidru, spirtoase și industria vinicolă au propus o schemă 

comună de informații privind băuturile alcoolice, cu un cadru scurt, apoi patru anexe sectoriale 

specifice, oferind producătorilor posibilitatea de a pune informațiile online sau pe etichetăi și 

dacă să evidențieze informații privind conținutul de calorii pe porție, deși se va menționa, de 

asemenea, pentru 100 mililitri. 

Primul caz de boală cronică de risipire în Finlanda: Autoritățile din Finlanda au găsit recent, în 

primul rând, primul caz de boală cronică de risipire (CWD), potrivit știrilor YLE. CWD este 

fatală și afectează funcțiile neurologice ale căprioarelor, caprioarelor și elanilor. În timp ce 

exportul de animale vii din familia de cerbi a fost oprit, autoritățile au declarat că toate celelalte 

tipuri de carne din Finlanda sunt în siguranță și nu au fost introduse restricții asupra vânzării și 

exportului pe piața internă a produselor finite. 

  

  

PIAȚA 

 
Polonia a beneficiat cel mai mult de la sfârșitul cotelor de lapte din UE: După trei ani de la 

abolirea cotelor de producție a laptelui din UE, Polonia a devenit cel mai mare câștigător din 

statele membre est-europene. 

Deputații lituanieni prezintă o propunere de reducere a TVA-ului pentru alimente, băuturi: Un 

grup de parlamentari lituanieni de opoziție a elaborat o propunere de reducere a taxei pe valoarea 

adăugată (TVA) la alimente și băuturi nealcoolice de la 21% la 9%, aducând-o la nivelul uneia 

dintre cotele de impozitare reduse ale țării. 

Marea Britanie solicită o creștere a livrărilor de ulei de palmier indonezian către UE: Un 

document diplomatic britanic impune o înțelegere comercială UE-Indonezia care conține un 

capitol referitor la producția de ulei de palmier care ar mări oferta actuală a mărfii. 

Restaurantul spaniol "La Mafia" a fost interzis după ce Italia s-a plâns: O companie de 

restaurante spaniolă a pierdut o bătălie pentru a continua să folosească numele "La Mafia", 

deoarece trivializează activitățile unei organizații criminale și îi ofensează victimele, a descis 

Tribunalul de Justiție. 



 
 

Venitul preconizat din impozitul pe băuturi răcoritoare din Regatul Unit a scăzut la jumătate: 

Guvernul britanic a fost informat că taxa pe băuturi răcoritoare, care va fi percepută din 6 aprilie, 

va aduce numai venituri de 240 milioane lire sterline pentru anul fiscal 2018/2019. Aceasta este 

mai mică decât jumătate din venitul anticipat inițial pentru acel an de 520 milioane lire sterline. 

Scaderea din decembrie în Scoția: Numerele de cultură și de animale din Scoția au scăzut în 

decembrie, potrivit ultimului raport guvernamental. Culturile semănate în lunile de iarnă, cum ar 

fi grâul, orzul, ovăzul și rapița, au scăzut cu până la 20%. Plantațiile de orz sunt acum la cel mai 

scăzut nivel din anii '70, potrivit guvernului scoțian. Populația bovinelor a scăzut, de asemenea. 

 

 

COMERȚ 

 
China se află în fruntea preocupărilor pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale 

UE: China rămâne originea majorității mărfurilor contrafăcute și piratate care sosesc în UE, 

potrivit unui raport al Comisiei despre protecția și respectarea drepturilor de proprietate 

intelectuală în țările terțe. Citiți raportul aici (http://trade.ec .europa.eu/docl ib/press /index. cfm 

?id=1813) . 

Discuțiile privind comerțul dintre UE și Mercosur sunt aproape de a fi încheiate: Președintele 

Braziliei, Michel Temer, a declarat că Mercosur și UE sunt "cu siguranță" aproape de încheierea 

unui acord comercial, deoarece rămân doar câteva chestiuni nesoluționate privind agricultura și 

automobilele care s-a stabilit că se vor soluționa în curând. 

Parlamentul îndeamnă SUA să renunțe la taxele antidumping asupra măslinelor spaniole: 

Parlamentul European a făcut apel la SUA să își retragă taxele antidumping asupra măslinelor 

spaniole și a cerut o abordare "constructivă reciprocă" pe ambele maluri ale Atlanticului. 

UE și SUA caută un compromis în ceea ce privește cotele de carne de vită fără hormoni: A căutat 

să soluționeze litigiul privind cotele europene de import pentru carnea de vită fără hormoni. 

 

INSTITUȚII 

 
Centrul de cunoștințe privind frauda și calitatea produselor alimentare a fost lansat marți, 13 

martie, la Strasbourg, ca răspuns la preocupările consumatorilor cu privire la frauda alimentară și 

calitatea alimentelor. Noul centru va fi administrat de Centrul Comun de Cercetare și va fi lansat 

de către comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor NAVRACSICS. Noul centru va 

coordona activitățile de supraveghere a pieței, va furniza informații publicului și va opera un 

sistem de avertizare rapidă și informare pentru frauda alimentară, va conecta sistemele 

informatice ale Comisiei și ale statelor membre și va genera cunoștințe specifice fiecărei țări. 

Citiți comunicatul de presă aici(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1744_en.htm ). 

Eurodeputatul Jens NILSEEN (S&D, SE) a murit la 13 martie la vârsta de 69 de ani, din cauza 

unei boli. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1744_en.htm


 
 

Europarlamentarul Jean-Paul DENANOT (S&D, FR) a anunțat că își va părăsi mandatul la 11 

iunie; el se va retrage din politică. Înlocuitorul lui va fi KARINE GLOANEC-MAURIN. 

Eurodeputatul Romeo FRANZ îl va înlocui pe Jan ALBRECHT (Greens/ ALE, DE) în 

Parlamentul European. FRANZ, care își va ocupa funcția în septembrie, va deveni primul 

membru Shidi Green al Parlamentului European. 

Daniel DALTON (ECR, UK) s-a alăturat comitetului special pentru procedura de autorizare a 

pesticidelor din cadrul Uniunii (PEST), în calitate de înlocuitor. 

Europarlamentarul Mario BORGHEZIO (ENF, IT) a părăsit comisia pentru agricultură și 

dezvoltare rurală (AGRI). 

Numirea noului vicepreședinte al BCE: Deputații europeni au sprijinit cu 331 de voturi pentru, 

306 împotrivă și 64 de abțineri numirea ministrului spaniol al finanțelor, Luis DE GUINDOS, ca 

fiind noul vicepreședinte al Băncii Centrale Europene. Cu toate acestea, deputații europeni și-au 

exprimat îngrijorarea cu privire la echilibrul între sexe, procedura de selecție, calendarul numirii 

și independența politică. Conferința președinților a convenit să acorde mandatului președintelui 

TAJANI să ridice problema în cadrul Consiliului European, în timp ce aceștia au fost, de 

asemenea, de acord să trimită o scrisoare Consiliului și Comisiei solicitând Parlamentului să aibă 

un rol adecvat în această numire. Consiliul European va lua decizia finală la summitul UE din 

22-23 martie. 

Relocările Agenției Europene pentru Medicamente (EMA): Deputații au aprobat relocarea 

Agenției Europene a Medicamentului la Amsterdam cu 507 voturi pentru, 112 împotrivă și 37 

abțineri. 

Rețeaua Ombudsmanilor pentru Energie (NEON): Annette JANTZEN a fost numită Secretar 

General, preluând de la Marine CORNELIS, care a fost în acest post din 2012. Dna JANTZEN s-

a alăturat Asociației Europene a Apelor Publice, unde a fost responsabilă pentru gestionarea 

politicii și activităților de comunicare. 

 

 

BREXIT 

 
La 15 martie, Comisia Europeană a publicat un proiect de acord de retragere (https://ec.europa 

.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-king 

domen ) privind retragerea Regatului Unit din UE și din Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice. Conform proiectului, Regatul Unit va fi responsabil pentru propria sa siguranță 

nucleară și va fi responsabil pentru respectarea obligațiilor internaționale care decurg din 

componența sa în cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și a Tratatului de 

neproliferare a armelor nucleare sau orice tratate sau convenții internaționale relevante la care 

Regatul Unit a luat parte. 

Vorbind deputaților europeni de la Strasbourg, președintele Juncker a subliniat că este nevoie de 

mai multă claritate din partea Regatului Unit pentru a ajunge la o înțelegere cu privire la relația 

viitoare, când a spus: "Pe măsură ce timpul se scurge, cu un an de plecare, este momentul să 

traducem discursurile în tratate, să transformăm angajamentele în acorduri, sugestiile și dorințele 

generale privind relația viitoare cu soluții concrete și viabile ". Președintele a adăugat că acest 

lucru este deosebit de important în ceea ce privește Irlanda. "Atât Marea Britanie, cât și Uniunea  



 
 

Europeană au convenit că nu ar trebui să existe o graniță între Irlanda și Irlanda de Nord. 

Acordul din Vinerea Mare trebuie să fie păstrat în toate dimensiunile sale și viața cetățenilor de 

ambele părți ale frontierei ar trebui să fie aceeași așa cum este astăzi ", a spus președintele 

Juncker, subliniind unitatea în cadrul Uniunii Europene și a celor 27 de state membre în ceea ce 

privește Irlanda. "Pentru noi, aceasta nu este o problemă irlandeză, este o chestiune europeană", a 

spus el. "Este unul pentru toți și unul pentru toți - asta înseamnă să fii parte a acestei Uniuni". 

Textul integral al discursului președintelui Juncker este disponibil online 

aici(http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1881_en.htm ). 

În Marea Britanie, secretarul Brexit, David DAVIS, a declarat că Marea Britanie va merge 

împreună cu dorințele UE pentru o perioadă de tranziție post-Brexit mai scurtă, dacă ar însemna 

că va avea loc o înțelegere cu blocul. 

Deputații europeni au aprobat o rezoluție depusă de grupul de conducere Brexit al Parlamentului 

cu privire la un posibil cadru de asociere pentru viitorul post de relații UE-Regatul Unit, Brexit, 

în cursul sesiunii plenare. Rezoluția susținută acum de Parlament afirmă că orice cadru pentru 

relația viitoare nu ar putea permite o abordare sectorială. De asemenea, ar trebui să păstreze 

"ordinea juridică" a UE, inclusiv rolul CEJ. Înainte de vot, europarlamentarii britanici s-au 

ciocnit în timpul unei dezbateri asupra rezoluției. Verdictul verbal a început atunci când 

adjunctul partidului național al partidului scoțian Alyn SMITH a numit Brexiteers drept "idioți 

inutili și șisturi". În timpul dezbaterii, Gunnar HÖKMARK (PPE, SE) a spus că "atunci când 

propriul nostru mini TRUMP, dl FARAGE, susține că UE hărțuiește Marea Britanie, înseamnă 

că acum înțelege consecințele Brexit-ului. Atunci când părăsești piața unică, o părăsești.” 

Hard Brexit-ul ar costa exportatorii de produse agroalimentare 9 miliarde de lire sterline pe an: 

Conform unui nou studiu, sectorul agroalimentar este una dintre cele cinci industrii care ar fi 

afectate cel mai mult de un "Brexit dur", tarifele suplimentare și non- barierele de tarif ar putea 

costa exportatorii britanici și UE în jur de 3 miliarde de lire sterline, respective  6 miliarde de lire 

sterline pe an. 

Norme complexe privind originea produselor alimentare "ar putea genera costuri mai mari" după 

Brexit: Marea Britanie va trebui să respecte reguli complexe privind originea produselor 

alimentare atunci când intră într-un acord de liber schimb între Regatul Unit și UE, ceea ce 

înseamnă că anumite alimente nu vor fi considerate suficient de "Britanice" să câștige tarife 

preferențiale, afirmă un nou raport. 

  

 

DIN EUROPA 

 
Germania: Un acord al guvernului de coaliție a fost semnat oficial între Uniunea Democrată 

Creștin Democrată (CDU) și partidul său bavarez, Uniunea Socială Creștină (CSU) și Partidul 

Social Democrat (SPD), luni, 12 martie, după șase luni de incertitudine politică. La 14 martie, 

membrii SPD au votat în favoarea acordului de coaliție 

OLAF SCHOLZ (SPD) a fost numit vice-cancelar și ministru de finanțe, poziție ocupată anterior 

de Wolfang SCHÄUBLE. Peter ALTMAIER acționa în acest rol din octombrie 2017. Heiko 

MAAS (SPD) a devenit noul ministru de externe, înlocuindu-l pe Sigmar GABRIEL (SPD). 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1881_en.htm


 
 

Slovacia: Primul ministru Roberto Fico a oferit demisia Președintelui după uciderea jurnalistului 

de investigație Ján KUCIAK și logodnicei  sale . Viceprim-ministrul, Peter PELLEGRINI, a fost 

desemnat să încerce să formeze un nou guvern. La începutul acestei săptămâni, ministrul de 

interne, Robert KALINAK, a demisionat după protestele de stradă asupra deceselor jurnaliștilor. 

KALINAK este al doilea ministru care a demisionat în timpul crizei politice asupra crimei în 

ultimele două săptămâni. 

Slovenia: Primul Ministru Miro CERAR a demisionat miercuri, 14 martie, asupra deciziei Curții 

Supreme privind un referendum care a avut loc în septembrie anul trecut cu privire la un proiect 

feroviar. CERAR a spus că va rămâne pe acest post până la formarea unui nou guvern. Alegerile 

parlamentare din Slovenia sunt programate pentru luna iunie, dar nu este clar dacă vor fi duse 

mai departe. 

Suedia: Lena HALLENGREN a fost numită noul ministru pentru copii, bătrâni și egalitate de 

gen. 

 

 

ALTELE 
 

Comisia adoptă propuneri pentru o autoritate europeană a muncii(http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-18-1622_en.htm ) și pentru accesul la protecția socială (http://europa.eu /rapid 

/press-release_MEMO-18-1623_en.htm ): Citiți comunicatul de presă (http://europa.eu/ra 

pid/press-release_IP-18-1624_en.htm ) și foaia de informare (https://ec.europa.eu/co mmissio n 

/files/factsheet-european-pillar-social-rights_en  pentru mai multe informații. 

Noi reguli de transparență pentru consilierii fiscali din UE: Un comunicat de presă 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1841_en.htm ), un MEMO (http://europa.eu /rapid/ 

press-release_MEMO-17-1677_en.htm) actualizat și un fișier descriptiv (https://ec.eu ropa .eu/ 

taxation_customs/sites/taxation/files/factsheet_intermediaries_13032018_en.pdf). 

 

Planul de investiții pentru Europa: 

• 25 milioane de împrumuturi pentru IMM-urile culturale și creative din Republica Cehă. Citiți 

mai multe aici(http://www.eif.europa.eu/news_centre/press_releases/all/index.htm ). 

• 94,25 milioane de euro din fonduri UE pentru extinderea inovației: 57 de întreprinderi mici și 

mijlocii(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/ 

1810102-eic_ph2-2018_january_cut-off_en.pdf ) au fost selectate pentru finanțare în cadrul 

Pilotului european al inovării europene(https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home) 

Horizont 2020. 
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