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CAP : Sista minuten sista minuten-erbjudanden i sikte
Europaparlamentet och rådet söker en gemensam grund för de återstående frågorna i samband med reformen . De senaste 
förhandlingarna fokusera på mekanismen för exempelvis gradvis sänkning och tak för direktstöd . Parlamentsledamöter har 
avslappnad deras krav och be jordbruksministrarna att vara mindre stel ( vilket bekräftades i diskussionerna i rådet för jordbruk 
den 23 september ) . Den 24 september , är en slutlig trevägs dialog med parlamentet och kommissionen väntas svepa definitivt 
reformen . Föreskrifterna , , frukterna av detta avtal skall sändas under de kommande dagarna . För mer information , kontakta 
sekretariatet .
 
________________________________________
WGAT : Undersökning av Europeiska kommissionen
För att anta i början av 2014 en ny standard för de funktionella säkerhetskrav för jord-och skogsbruk fordon , söker 
kommissionen synpunkter från experter för att slutföra texterna . Det cirkulerade ett frågeformulär med fokus på följande två 
punkter : spår och exteriör / tillbehör . Frågeformuläret ( endast på engelska ) bifogas . Om du vill kan du fylla i frågeformuläret 
( om möjligt alla frågor i avsnitt 1 och så många frågor som möjligt av avsnitt 2 och 3 ) . Vänligen skicka tillbaka dina svar från 
fredagen den 11 oktober så att vi kan vidarebefordra dem till de experter som utsetts av kommissionen före nästa möte i 
arbetsgruppen för jordbrukstraktorer . För mer information , kontakta sekretariatet .
 
________________________________________
Skog : Ny strategi för skogen
Strategin betonar vikten av skogens mångsidiga roll och ett hållbart skogsbruk för samhällets utveckling , och identifierat ett 
antal nyckelfaktorer för dess genomförande . Det uppgav att medan skogspolitiken är en kompetens av medlemsstaterna , kan 
EU bidra till genomförandet av ett hållbart skogsbruk genom gemensamma politiska åtgärder , som grundar sig på 
subsidiaritetsprincipen och begreppet delat ansvar . Det betonas också att genomförandet av internationella åtaganden, 
principer och rekommendationer . Efter analys av den efterhandsutvärdering av handlingsplanen för 2007-2011 , syftar den nya 
strategin för EU denna gång till att garantera politisk samstämmighet inom alla sektorer , inklusive jordbruket . Detta 
meddelande försöker uppfylla detta mål genom strategiska inriktningar . All information finns tillgänglig på kommissionens 
webbplats . För mer information , kontakta sekretariatet .
 
________________________________________
Trä: stöd till de skogsbaserade industrierna
I en relaterad initiativ , idag Kommissionen utfärdade också en skiss över de korrigerande åtgärder som kan vidtas för att hjälpa 
EU: s skogsbaserade industrier övervinna sina aktuella utmaningar . Skogen företagare bidragit till förarbetena till denna plan , 
med aktivt deltagande av ENFE och CEETTAR till Ad - hoc arbetsgruppen för skogsindustrin . För mer information , kontakta 
sekretariatet .
 
________________________________________
EMSA : Projekt av Europaparlamentets resolution om växtförädling
Den 17 september meddelade COMAGRI Europaparlamentets fullbordandet i slutet av året för en initiativresolution titeln " 
Växtförädling : . Alternativ för att öka kvalitet och avkastning " Det initiativbetänkande Resolutioner är politiska 
rekommendationerna i Europaparlamentet utan rättsverkan och används ofta i slutet av en term från parlamentsledamoten 
kommunicera om frågor som inte har påverkats av rättsakter under mandatperioden . Föredraganden i resolutionen är en av de 
vice ordförande i jordbruksutskottet , Margrit Paulsen ( kristdemokrat , Sverige ) . Vid samma möte har Europeiska 
kommissionen ( GD SANCO ) meddelade för första gången utarbetandet av en rapport om företag växtförädling . Sekretariatet 
kommer att kontakta både institutionerna och övervaka dessa frågor noggrant . För mer information , kontakta sekretariatet .
 
________________________________________
Feria de Valencia : Miljö och Energi Mässor - CSR
Från 13 till 15 november Valencia kommer Miljö och energi Mässor ske . ASEMFO , vår medlem membre , är en stödjande 
denna händelse . Du hittar mer information på följande länk : ferias del Medio Ambiente y Energias .
 
________________________________________
CEETTAR : Förvaltningskommittén möte 2013
Nästa möte i förvaltningskommittén för CEETTAR kommer att äga rum den 20 november i Bryssel . Mötet omfattas av 
gemenskapsfinansiering , alltså kostnaderna för transport och logi kommer att ersättas . En inbjudan med alla praktiska detaljer 
och dagordning för mötet kommer att skickas inom kort . För mer information , kontakta sekretariatet .
 
 
________________________________________
Agenda för de kommande veckorna
24 September kommissionens konferens om framtiden för mejerisektorn efter 2015
25 September COPA / CEMA / ECPA konferens om innovation
30 September Europaparlamentet COMAGRI möte
1-02 oktober Reference Group ESCO ( kvalifikation / kompetens / yrken )
2 okt Regionkommittén - Konferens om precisionsodling
11 oktober ENFE generalförsamling
15 oktober arbetsgrupp om Agricultural Tractor ( WGAT ) . Europeiska kommissionen
16 oktober UEAPME arbetsgrupp om ekonomin



16-17 oktober CEMA årliga konferens
17-18 oktober ministerråd för jordbruk och landsbygdens utveckling
19 November CEETTAR styrelsemöte
20 November CEETTAR Förvaltningskommittén möte
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