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Timmermans: perspektywa dla Europy
Terroryzm, globalizacja, migracja i kryzys gospodarczy – to główne wyzwania, jakie stoją dzisiaj przed Europą –
mówił w Sopocie Frans Timmermans. Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej uczestniczył w gali
otwarcia 6. Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI). Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Przyszłość
pracy. Realia, marzenia i mrzonki.
Przedstawiciel KE mocno akcentował osiągnięcia Polski. – Jeśli spojrzymy na Polskę od początku lat 90.,
to myślę, że możemy być dumni z tego co widzimy. Polska i większość jej sąsiadów znalazła nowy dom w strukturach Unii Europejskiej i NATO.
W ciągu ostatnich 25 lat Polska mogła cieszyć się bezprecedensowym okresem bezpieczeństwa, dobrobytu i wzrostu. Jeśli patrzę na Polskę
dzisiaj, to widzę silną gospodarkę, dynamiczne, rozwijające się miasta, widzę młodych ludzi uczących się, prących do przodu, korzystających
ze swobód, które oferuje otwarta i tolerancyjna Europa bez wewnętrznych granic.
Pierwszy wiceprzewodniczący KE przestrzegał jednocześnie przed tendencjami nacjonalistycznymi, jakie – jego zdaniem – narastają w krajach
UE. - Nacjonalizm wcześniej czy później szuka wrogów, zewnętrznych lub wewnętrznych. Jeśli w krajach unijnych będzie rozwijał
się nacjonalizm, to poszczególne narody przetrwają, ale z całą pewnością nie przetrwa Unia Europejska.

Straż graniczna Unii
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozpoczęła oficjalnie działalność. Będzie monitorowała
granice zewnętrzne UE i współpracowała z państwami członkowskimi w celu szybkiej identyfikacji i usunięcia
wszelkich potencjalnych zagrożeń. - Od dziś granice zewnętrzne UE jednego państwa członkowskiego są
zewnętrznymi granicami wszystkich państw członkowskich – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos.
Inauguracja nowej agencji, z siedzibą w Warszawie, odbyła się na przejściu granicznym Kapitan Andreevo, położonym na granicy zewnętrznej
Bułgarii z Turcją. W ramach tego wydarzenia przewidziano prezentację zespołów agencji oraz pokaz jej pojazdów i wyposażenia.
Nowy mandat znacznie rozszerzył rolę i działania agencji. Liczba jej stałego personelu zostanie ponad dwukrotnie zwiększona i agencja będzie
w stanie kupować własny sprzęt i wykorzystywać go bardzo szybko w operacjach transgranicznych. Agencja będzie dysponować interwencyjną
rezerwą w liczbie co najmniej 1 500 funkcjonariuszy straży granicznej i zasobami sprzętu technicznego, co oznacza, że nie będzie już zmagać
się z problemem niedoboru pracowników lub wyposażenia na potrzeby prowadzonych operacji. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
będzie gwarantowała wdrożenie standardów unijnych w dziedzinie zarządzania granicami, przeprowadzając okresowe analizy ryzyka oraz
obowiązkowe oceny podatności na zagrożenia.
Agencja wypełni lukę w systemie ochrony granic zewnętrznych UE, aby zapewnić ludziom bezpieczne życie i swobodę poruszania się w Unii.
W ten sposób zostanie spełniona obietnica powrotu do normalnego funkcjonowania strefy Schengen i zniesienia tymczasowych kontroli
na granicach wewnętrznych przed końcem roku, wyrażona w planie działania Komisji zatytułowanym „Przywrócenie strefy Schengen”
i opublikowanym w dniu 4 marca.

Polityka spójności i jej efekty
Polityka spójności generuje miejsca pracy, pomaga przedsiębiorcom i podnosi PKB – wynika z oceny unijnych
inwestycji zrealizowanych w latach 2007-2013. Polska znalazła się w pierwszej szóstce krajów, które najbardziej
skorzystały z funduszy spójnościowych. – Ta ocena to wkład do dyskusji na temat zwiększenia efektywności
i skuteczności polityki w latach 2014-2020 – zaznacza komisarz Corina Crețu.
Najważniejszy wynik oceny inwestycji w okresie 2007-2013 to utworzenie dodatkowego miliona miejsc pracy, co odpowiada jednej trzeciej
ogólnego wzrostu zatrudnienia netto w UE w tym okresie oraz 2,74 euro dodatkowego wzrostu PKB za każde euro zainwestowane w ramach
polityki spójności, co oznacza zwrot w wysokości około 1 bln euro dodatkowego PKB do roku 2023.
W latach 2007-2013 na politykę spójności przeznaczono 346,5 mld euro. Przeprowadzona ocena wyników tych inwestycji służy zwiększeniu
przejrzystości i zapewnieniu rozliczalności. Pełni również funkcję edukacyjną, ponieważ stanowi podstawę do wyciągnięcia wniosków
dotyczących poprawy funkcjonowania polityki spójności zarówno w bieżącym, jak i przyszłym okresie programowania.
W celu zagwarantowania niezależności ocena została wykonana przez ekspertów zewnętrznych.
Ocena została podzielona na 14 tematycznych pakietów roboczych. W ramach oceny przeprowadzono wywiady z ponad 3 tys. beneficjentów
i 1000 pracowników instytucji zarządzających, 530 tys. zainteresowanych stron wzięło udział w 10 szkoleniach, 80 organizacji wzięło udział
w konsultacjach online, a każdy tematyczny pakiet roboczy został przeanalizowany przez ekspertów zewnętrznych.

Zrównoważony świat, bezpieczna Europa

-

Poprzez przyczynianie się do dobrobytu, stabilności i zrównoważenia w krajach partnerskich budujemy silniejszą,
bezpieczniejszą i lepiej prosperującą Europę – mówił w Warszawie Neven Mimica. Komisarz ds. współpracy
międzynarodowej i rozwoju uczestniczył w konferencji "W kierunku nowego konsensusu europejskiego w sprawie
rozwoju", zorganizowanej przez Polski Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Mimica mówił m.in. o powiązaniu polityki rozwojowej z polityką zewnętrzną UE, szczególnie w kontekście migracji oraz zwiększaniu udziału
sektora prywatnego w polityce rozwojowej (Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych). Zaprezentował również długofalową strategię UE na rzecz
budowy zrównoważonego, globalnego społeczeństwa.
W ciągu najbliższych miesięcy zaprezentujemy ambitną, europejską odpowiedź na Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Zespół
komisarzy pracuje obecnie nad Komunikatem na temat Zrównoważonej Europejskiej Przyszłości, który będzie uzupełnieniem Globalnej Strategii
UE, zaprezentowanej w czerwcu. Będzie to przykład jak nasze polityki przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zarówno
w Europie jak i na świecie.

Partnerstwo z Afryką
Wchodzi w życie umowa o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Unią Europejską a pięcioma krajami Afryki
Południowej. Zapewni im ona bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynków UE. Jest to pierwsza tego typu
umowa o partnerstwie, która bezpośrednio wspiera integrację gospodarczą w konkretnym regionie,
a w konsekwencji umożliwi tworzenie otoczenia sprzyjającego biznesowi i zwiększenie konkurencyjności regionu.
W skład grupy SADC, z którą zawarto porozumienie o partnerstwie gospodarczym, wchodzi sześciu spośród 15 członków
Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (ang. Southern African Development Community – SADC). Te kraje to: Botswana, Lesotho,
Mozambik, Namibia, Republika Południowej Afryki i Suazi. Angola posiada status obserwatora i może w przyszłości przystąpić do umowy.
UE jest największym partnerem handlowym grupy SADC. W 2015 r. UE importowała z tych krajów towary o wartości prawie 32 mld euro, głównie
minerały i metale. Eksport towarów z UE do tych krajów osiągnął prawie taką samą wartość i obejmował głównie produkty inżynierii, a także
produkty motoryzacyjne i chemiczne. Łączna wartość wymiany handlowej między UE a grupą SADC (obejmującą Angolę) wynosi 63 mld euro.
Podpisując umowę, partnerzy zobowiązują się działać na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego, w tym przestrzegania norm
społecznych i środowiskowych. Szczególną rolę w monitorowaniu skutków umowy odegra społeczeństwo obywatelskie. Jest to pierwsza tego
typu umowa o partnerstwie, która bezpośrednio wspiera integrację gospodarczą w konkretnym regionie, czyli zacieśnienie współpracy między
sześcioma krajami, które podpisały umowę.
Umowa powołuje do życia instytucje, których celem jest wspieranie dialogu, sprawne rozwiązywanie kwestii związanych z handlem oraz
monitorowanie skutków zawartego porozumienia. UE wraz z partnerami należącymi do grupy SADC postara się zapewnić sprawną realizację
umowy, przy współpracy regionalnych i krajowych instytucji ds. rozwoju.

Polskie dziś i jutro w UE
Fundacja Służby Rzeczypospolitej – to projekt analityczny, zainaugurowany 10 października w Warszawie.
Jego celem jest m.in. analiza zagrożeń i szans, jakie stoją przed Polską i Europą we współczesnym świecie.
Działalność fundacji rozpoczęto podczas konferencji "Polskie dziś, polskie jutro", gdzie jednym z panelistów
był dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda.
Konferencja zgromadziła naukowców, intelektualistów i działaczy publicznych m.in. b. rzecznika praw obywatelskich Irenę Lipowicz,
dominikanina o. Macieja Ziębę, byłego opozycjonistę PRL i polityka Henryka Wujca, prawnika prof. Andrzeja Zolla, b. prezesa Trybunału
Konstytucyjnego prof. Marka Safjana, historyka i byłego ambasadora Izraela w Polsce prof. Szewacha Weissa.
Celem Fundacji ma być m.in szukanie ponadpartyjnego porozumienia dla dobra Polski i jej wizerunku w świecie, identyfikowanie wyzwań i szans
państwa w sferze zewnętrznej i wewnętrznej, wzmacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie tożsamości narodowej
i lokalnej oraz wzrost znaczenia Polski w Unii Europejskiej.
Dyrektor PKE nawiązywał również do zmiany patrzenia na UE z perspektywy lat uczestniczenia we wspólnocie. Jego zdaniem, obecnie w Polsce
stawia się pytanie, czy unijne regulacje, które pomogły zasypywać przepaść między polską gospodarką a innymi w Europie, nie stały
się czynnikiem ograniczającym w momencie, w którym polska gospodarka zaczęła realnie konkurować z bogatszymi.

Unia dla bezpieczeństwa
Zapobieganie i zwalczanie radykalizacji postaw, poprawa wymiany informacji, wzmocnienie systemów
informacyjnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych. Komisja Europejska
przedstawiła pierwsze sprawozdanie z postępów w realizacji skutecznej i trwałej unii bezpieczeństwa.
- O bezpieczeństwie wspólnoty decyduje bezpieczeństwo wewnętrzne każdego państwa członkowskiego
– przypomina komisarz Dimitris Avramopoulos.
W sprawozdaniu omówiono pokrótce działania Komisji na rzecz walki z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością
oraz starania podjęte w celu zwiększenia odporności Unii na tego rodzaju zagrożenia. Wymieniono w nim także obszary priorytetowe,
wymagające dalszych działań, a także określono konkretne środki operacyjne na nadchodzące miesiące.
Uruchomienie w dniu 6 października Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zapowiedzianej przez przewodniczącego Jean-Claude'a
Junckera w orędziu o stanie Unii z 9 września 2015 r. – zaledwie 9 miesięcy od przedłożenia przez Komisję wniosku w tej sprawie w grudniu
ubiegłego roku – świadczy o zdecydowanym dążeniu do wdrożenia środków przewidzianych w Europejskim programie w zakresie migracji, które
mają na celu poprawę zarządzania i bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych Unii.
W sierpniu 2016 r. przewodniczący Juncker stworzył odrębne portfolio dotyczące unii bezpieczeństwa – świadczy to o dużej wadze, jaką Komisja
przykłada do poprawy swoich działań w odpowiedzi na zagrożenie terroryzmem. Komisję będzie wspierała wszechstronna grupa zadaniowa
wykorzystująca wiedzę ekspercką całej Komisji, aby zapewnić szybkie postępy i zagwarantować wdrożenie przyjętych środków. Pierwsze
posiedzenie grupy zadaniowej odbyło się 22 września 2016 r.

Pomoc prawna dla podejrzanych
Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu
karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania. Chodzi o wsparcie finansowe
lub prawne, udzielane podejrzanemu lub oskarżonemu, który nie posiada środków na pokrycie kosztów
postępowania. Nowe przepisy zapewnią przestrzeganie prawa w tym zakresie i sprawią, że pomoc ta będzie
świadczona w jednolity sposób w całej UE.
Podejrzani lub oskarżeni powinni korzystać z pomocy prawnej już na początkowych etapach postępowania karnego. Pomoc ta będzie
przyznawana na podstawie jasnych kryteriów określonych w dyrektywie.
Nowa dyrektywa przewiduje następujące gwarancje:







Niezwłoczne przyznawanie pomocy prawnej
Jasne kryteria przyznawania pomocy prawnej
Pomoc prawna w ramach postępowania dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania
Udoskonalenie procesu podejmowania decyzji w sprawie pomocy prawnej
Dalsze działania

Państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji dyrektywy w terminie 30 miesięcy po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Omówione wyżej prawa będą przysługiwały od maja 2019 r.
Przebieg procedury
Dyrektywa będzie miała zastosowanie do wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa.

Finanse UE pod kontrolą
Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz dziewiąty z rzędu pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie
finansowe UE. Jak stwierdzono, w obszarze polityki spójności i rolnictwa ogólny szacowany poziom błędu
w płatnościach obniżył się jeszcze bardziej - z 4,4 proc. w 2014 r. do 3,8 proc. w 2015 r. Nie wykryto błędów
w zbadanych transakcjach związanych z dochodami. Wydatki administracyjne nadal były obszarem
o najniższym poziomie błędu.
Państwa członkowskie zarządzają 80 proc. budżetu UE. Komisja opracowała zachęty mające motywować każde państwo członkowskie
do dalszego ulepszania systemów zarządzania i kontroli. Celem tych zachęt jest skłonienie państw członkowskich do wykrywania, zgłaszania
i korygowania ewentualnych nieprawidłowości jak najwcześniej, tak aby nie ryzykowały utraty funduszy, do otrzymania których są uprawnione.

Komisja wspiera państwa członkowskie w tych staraniach poprzez wymianę sprawdzonych rozwiązań, organizowanie szkoleń i udzielanie
wskazówek organom krajowym, które wydają unijne środki w poszczególnych krajach.
Jeżeli Komisja stwierdzi, że unijne fundusze zostały wydane w niewłaściwy sposób, podejmuje ona działania w celu odzyskania przyznanych
środków. Średnia wartość tego rodzaju zwrotów wynosi ok. 3 mld euro rocznie. Komisja ocenia, że w przypadku roku budżetowego 2015 dzięki
mechanizmowi zwrotu środków kwotę zagrożoną ryzykiem można będzie obniżyć do przedziału od 0,8 do 1,3 proc. płatności.

Gazowe konsultacje w Rzeszowie
Dywersyfikowanie źródeł energii i utrzymanie niezależności energetycznej jest strategicznym priorytetem
regionu – mówił w Rzeszowie Maroš Šefčovič. Wiceprzewodniczący KE ds. Unii Energetycznej był gościem
sesji plenarnej pt. „Bezpieczeństwo rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej – regulacje, połączenie,
dywersyfikacja dostaw”. W sobotę 15 października w stolicy Podkarpacia spotkali się prezydenci Grupy
Wyszehradzkiej.
Kraje grupy V4 w Rzeszowie reprezentowali prezydenci: Polski Andrzej Duda, Słowacji Andrej Kiska, Czech Milosz Zeman i Węgier Janos
Ader.
Wiceprzewodniczący KE zaproponował konsultacje energetyczne w formacie V4 z udziałem ekspertów. - Wtedy zastanowimy się, jakie powinny
być przepływy gazu, jakie są najlepsze terminy, jakie są potrzebne inwestycje aby lepiej połączyć infrastrukturę energetyczną, jak możemy
zasobami z budżetu europejskiego.
Podsumowując spotkanie prezydenci Grupy Wyszehradzkiej m.in. krytycznie ocenili projekt budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream. – Ten
plan nie ma uzasadnienia ekonomicznego, inwestycja ma charakter polityczny, a jej realizacja zaburzy możliwość budowania sprawnej unii
energetycznej w Europie – powiedział powiedział prezydent Andrzej Duda.

Handel bez dumpingu
Unijne zasady ochrony handlu wymagają pilnej aktualizacji – deklaruje szef KE Jean-Claude Juncker. Komisja
wzywa państwa członkowskie do poparcia propozycji służących wzmocnieniu ochrony Europy przed
nieuczciwym handlem. Obecne przepisy UE m.in. określają górny limit poziomu ceł antydumpingowych,
co utrudnia wysiłki Komisji, by sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoi m.in. sektor stalowy.
Komisja przyjęła komunikat „W kierunku silnej polityki handlowej dla UE na rzecz miejsc pracy i wzrostu
gospodarczego”. Wezwała w nim państwa członkowskie do wspierania starań mających na celu zapewnienie Unii Europejskiej
zaktualizowanych, wzmocnionych i solidniejszych instrumentów ochrony handlu.
UE jest i zamierza pozostać największym blokiem handlowym na świecie. Handel musi opierać się jednak na uczciwych warunkach. UE generuje
15 proc. światowego importu (drugi co do wielkości wynik za Stanami Zjednoczonymi), natomiast unijne środki ochrony handlu stanowią jedynie
7,8 proc. takich środków stosowanych w skali światowej i dotyczą zaledwie 0,21 proc. importowanych towarów. Jeśli chodzi o środki
wykonawcze służące ochronie miejsc pracy na własnym terytorium, żaden inny blok handlowy nie wykazuje podobnego poziomu
powściągliwości ze względu na ograniczenia nałożone przez obowiązujące prawodawstwo.

Zarządzanie migracjami - pierwsze efekty
Widzimy pierwsze efekty naszego nowego podejścia do zarządzania migracjami wspólnie z państwami trzecimi,
będącymi krajami pochodzenia albo tranzytowymi – ocenia Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych
i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini. Komisja Europejska opublikowała pierwsze raporty, które
podsumowują m.in. współpracę z pięcioma krajami Afryki uznanymi za priorytetowe.
KE zaprezentowała pierwsze podsumowanie dotyczące postępów w realizacji Ram Partnerstwa z krajami trzecimi, aby wspólnie bardziej
efektywnie zarządzać migracjami. Cztery miesiące po tym jak Komisja zaproponowała nowe ramy Europejskiego Programu w zakresie Mi gracji
i uzyskała poparcie czerwcowej Rady Europejskiej, ruszyło nowe partnerskie podejście do współpracy z krajami pochodzenia migrantów oraz
państwami tranzytowymi.
Ramy partnerstwa to podejście pozwalające na pogłębienie współpracy z krajami pochodzenia, tranzytu oraz docelowymi. Celem jest
zmobilizowanie oraz ukierunkowanie wszystkich możliwości i narzędzi dostępnych na poziomie europejskim jak i krajowym do lepszego
zarządzania migracjami. Chodzi również o zajęcie się podstawowymi przyczynami niekontrolowanych migracji. Pięć krajów afrykańskich: Niger,
Nigeria, Senegal, Mali i Etiopia zostało uznanych za priorytetowe i to na nie zostały ukierunkowane pierwsze formy współpracy.

Wspólnotowy podatek dla firm
Jedna deklaracja podatkowa dotyczącą działalności firmy w całej UE – to jedna z kluczowych propozycji KE
dotycząca wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych. Komisja proponuje skonsolidowane przepisy,
jednak kraje członkowskie zachowałyby prawo do ustalania stawek podatkowych. Celem KE jest ułatwienie
firmom działania na jednolitym rynku, a jednocześnie skuteczne zapobieganie unikania opodatkowania.

Dzięki wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania po raz pierwszy firmy będą stosować takie same zasady przy obliczaniu swoich
zysków podlegających opodatkowaniu w całej UE. W porównaniu z poprzednim wnioskiem legislacyjnym, przedstawionym w 2011 r., nowy
system opodatkowania przedsiębiorstw:
- będzie obowiązkowy dla dużych międzynarodowych koncernów, które dysponują największymi możliwościami pod względem agresywnego
planowania podatkowego, co zagwarantuje, że przedsiębiorstwa, których globalne przychody przekraczają 750 mln euro rocznie, zostaną
opodatkowane tam, gdzie rzeczywiście osiągają zyski;
- wyeliminuje luki w prawie, które prowadzą obecnie do przenoszenia zysków do celów podatkowych;
- będzie zachęcać przedsiębiorstwa do finansowania swojej działalności kapitałem własnym i pozyskiwania środków z rynków oraz rezygnacji
z zadłużania się;
- będzie wspierać innowacje poprzez zachęty podatkowe na rzecz badań i rozwoju technologicznego, które są związane z faktyczną
działalnością gospodarczą.
Stawki podatku od osób prawnych nie są objęte nowym systemem – swobodę ich ustalania zachowują państwa członkowskie. Nowy system
doprowadzi jednak do stworzenia przejrzystszego, skuteczniejszego i sprawiedliwszego systemu obliczania podstawy opodatkowania
dla przedsiębiorstw transgranicznych, co zasadniczo zreformuje opodatkowanie osób prawnych w UE.

Dialog o zdrowiu Europy
Transgraniczna opieka zdrowotna, wpływ umowy handlowej UE-Kanada (CETA) na bezpieczeństwo żywności,
zapobieganie marnowaniu jedzenia - to niektóre tematy dyskutowane podczas Dialogu Obywatelskiego
z Vytenisem Andriukaitisem. W czwartek 27 października komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności
spotkał się z polską publicznością w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Dialogi Obywatelskie to inicjatywa
Komisji Europejskiej, aby bezpośrednio kontaktować się z obywatelami krajów UE, wsłuchiwać się w ich opinie
i reagować na uwagi.
Dialog pod tytułem "Inwestowanie w zdrowy rozwój" zgromadził w holu BUW ponad 200 osób. Spotkanie z polską publicznością otworzył
dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Marek Prawda.
Warszawski dialog składał się z 3 części – wstępem do każdej z nich były sondy nagrane na warszawskich ulicach. Dotyczyły one m.in. jakości
służby zdrowia w Polsce czy zapobiegania marnowaniu żywności. Potem nastąpiła seria pytań – pierwsze dotyczyło tzw. dyrektywy
transgranicznej oraz wyrównywania poziomu usług medycznych w UE. Komisarz Andriukaitis przypomniał, że w całej UE działają już sieci
referencyjnych, ułatwiające wymianę wiedzy między specjalistami a ośrodkami wiedzy specjalistycznej w różnych krajach. Jednak to wciąż za
mało - aby transgraniczna opieka medyczna była w pełni operacyjne konieczne jest połączenie wielu narzędzi, przede wszystkim na poziomie
informatycznym – wymiana danych, uruchomienie systemu recept elektronicznych, możliwości konsultacji on-line z pacjentem itp.
Kolejne pytania dotyczyły m.in. bezpieczeństwa żywności w kontekście umów handlowych z USA (TTIP) i Kanadą (CETA). Komisarz podkreślał,
że po wejściu ich w życie standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności nie będą zmieniane i nigdy nie było takich planów.

Jak powstrzymać wirus ASF?
Bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji to główny sposób na powstrzymanie wirusa afrykańskiego
pomoru świń (ASF) – mówił w Warszawie Vytenis Andriukaitis. Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa
żywności
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oraz przedstawicielami 11 krajów zagrożonych ASF.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa oraz głównych lekarzy weterynarii Estonii, Federacji
Rosyjskiej, Finlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa
żywności Vytenisem Andriukaitisem.
Tematem rozmów były działania podejmowane w walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). - Spotkanie poświęcone było ocenie
sytuacji w poszczególnych krajach i ujednoliceniu podejmowanych działań – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel. - Spotkanie przedstawicieli
jedenastu państw z komisarzem Andriukaitisem zakończyło się przyjęciem wspólnych konkluzji.
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