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AGRICULTURĂ/SILVIULTURĂ 

 

Deputații europeni au cerut scutiri suplimentare de la legea 

concurenței pentru agricultură: Deputații europeni de agricultură au 

solicitat Comisiei să introducă derogări suplimentare de la normele de concurență ale UE 

pentru sectorul agricol, deoarece acestea ar fi necesare pentru consolidarea puterii 

organizațiilor de producători, pentru combaterea practicilor comerciale neloiale și pentru 

sprijinirea agricultorilor în perioadele de criză. Acest lucru este în contextul discuțiilor 

omnibus, care ar trebui să se decidă în această săptămână, atât la nivel de consiliu, cât și 

la nivel de parlament. Se așteaptă ca Comisia să ia o poziție cu privire la regulament în 

același timp. 

 

Măsurile de redistribuire a PAC pentru sprijinirea 

veniturilor sunt "ineficiente": Măsurile PAC vizând reducerea 

inegalităților în sprijinul veniturilor primite de agricultori au fost în mare parte ineficiente, 

cifrele publicate de Comisia Europeană arată că plățile redistributive și degresivitatea au 

mobilizat doar 0,25% pentru plățile directe. 

 

 

Sprijin puternic pentru fermierii din lanțul alimentar. Comisia 

Europeană a declarat săptămâna aceasta că 90% dintre respondenții consultației cu privire 

la UTP-urile au convenit parțial că există practici comerciale neloiale. Astfel de practici 

includ perioade de plată mai mari de 30 de zile pentru produsele agroalimentare și 

modificări unilaterale și retroactive ale contractelor. Citiți aici 

(https://ec.europa.eu/info/news/strong-majority-stakeholders-back-european-union-

action-support-farmers-food-chain_en) . Între timp, comisarul Hogan a declarat că 

propunerea sa privind legislația care vizează echilibrarea puterii de negociere a actorilor 

din lanțul alimentar va fi proporțională. "Fără a aduce atingere procesului de reflecție în 

curs, pot spune că orice propunere a Comisiei nu ar fi anti-afaceri, ci ar facilita mai  
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degrabă buna funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente". El a adăugat că propunerea va fi gata în 

prima jumătate a anului viitor, subliniind că rezultatele studiilor întreprinse până în prezent au arătat 

necesitatea unor norme la nivelul UE. 

 

 

SĂNĂTATE 

Comisia Europeană va elibera 10 milioane de euro pentru combaterea 

Xylella Fastidiosa: Comisia Europeană va pune la dispoziție fonduri în valoare de 10 milioane EUR 

pentru a colecta informații științifice despre boala plantei Xylella Fastidiosa, pentru a îmbunătăți prevenirea 

și combaterea dăunătorilor. 

 

UE a scapat de etichetarea nutritionala cu coduri de culori: Un sistem de 

etichetare a culturii codat in culori, pe care 6 giganti de alimente il dezvaluie la o intalnire din Luxemburg din 

30 noiembrie, a provocat o ciocnire cu fermierii si organizatiile neguvernamentale (ONG) chiar și lansând o 

petiție împotriva etichetei Evolved Nutrition Label. Între timp, Comisia Europeană va fi lipsită de un termen 

stabilit pentru prezentarea unui raport privind impactul etichetelor inovatoare asupra alimentelor cu un an 

"deoarece este nevoie de mai mult timp pentru a evalua diferitele scheme anunțate și lansate de statele 

membre în ultimele luni". (Franța a lansat recent o schemă nutrițională cu coduri de culoare). 

 
Legislația privind ambalarea obișnuită "este o amenințarea majoră" la 

adresa industriei alimentare și a băuturilor: Legislația introdusă în UE cu privire la 

ambalarea produselor din tutun ar putea avea un impact major asupra industriei băuturilor, dacă o astfel de 

legislație se extinde și la băuturi. 
  
 
 

Polonia și Belgia au făcut o mișcare împotriva sacrificării ritualice fără 

pre-asomare: O propunere legislativă de interzicere a sacrificării ritualice a animalelor fără pre-

asomare își face drumul prin Parlamentul polonez. Două regiuni din Belgia au adoptat, la începutul acestui 

an, legi care vor scoate în afara legii practica începând din 2019, dar procesele sunt deja puse în mișcare 

pentru a inversa aceste interdicții. 

 
 
 

Curtea Europeană de Justiție declară că libertatea religioasă nu este 

afectată de legislația privind abatoarele: Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a declarat 

că legislația UE care impune ca sacrificarea rituală a animalelor fără asomare să se desfășoare în abatoare 

aprobate nu aduce atingere dreptului la libertatea religioasă. 
  
 
 

 



 
 

Europa trebuie să-și schimbe regimul alimentar pentru a combate 

schimbările climatice și malnutriția: Un nou raport solicită europenilor să-și schimbe 

dietele pentru a frânge schimbările climatice și pentru a spori securitatea alimentară, în special prin 

reducerea consumului de carne și prin promovarea carnei crescută în laborator și proteinele insectelor. 

 

 

BEUC îndeamnă deputații europeni să sprijine interdicția de fosfați din 

kebab: Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC) a scris deputaților în Parlament înainte de un 

vot crucial în această săptămână, îndemnându-i pe aceștia să sprijine o rezoluție de interzicere a unei legi 

care să permită utilizarea fosfatului în carnea înghețată tăiată vertical și să anunțe clar că asta nu ar 

însemna interzicerea UE a kebabilor doneri. 

  

 

 

O poartă către cunoașterea sănătății: Comisia Europeană a lansat un portal de 

cunoștințe privind promovarea sănătății și prevenirea bolilor (https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-

gateway ), pentru a sprijini punerea în aplicare a politicilor în domeniul sănătății în întreaga UE. Noul portal 

web, dezvoltat de JRC și DG SANTE, oferă informații fiabile, independente și actualizate cu privire la subiecte 

legate de promovarea sănătății și prevenirea bolilor netransmisibile, cum ar fi bolile cardiovasculare, 

diabetul zaharat și cancerul. 

 

 

România anunță legea trans-grăsimi: România a notificat în mod oficial o lege care 

restricționează acizii grași trans (trans-grasimi) în produsele alimentare, către Comisia Europeană. 

  

 

Anunțul pentru Heinz, a lăudat conținutul de proteine al produsului: 

Autoritatea pentru standardele de publicitate din Marea Britanie (ASA) a declarat pentru Heinz că nu a 

propagat o reclamă specială de televiziune pentru produsul său de fasole, deoarece anunțul a comparat 

conținutul de proteine în fasole cu cel al unei proteine băutură. 

 

 

INOVARE/PROTECȚIA PLANTELOR 
 

Deputații sociali și verzi sunt gata să pună în discuție reînnoirea 

glifosatului în instanță: Grupurile parlamentare au chemat complet sau orice stat membru care a 

votat împotriva reautorizării glifosatului să inițieze o acțiune în justiție împotriva regulamentului de punere în 

aplicare al Comisiei care va reînnoi licența UE pentru încă cinci ani . Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

Alimentară a respins acuzațiile de fraudă și a periclitat în mod intenționat publicul după ce militantii de 

glifosat au lansat licitații juridice în cinci state europene la Curtea Europeană de Justiție (CEJ). 

 

 

Scăderea raportului EFSA arată efectul neonului asupra albinelor: 
Proiectele versiunii revizuirii EFSA, așteptate în februarie, arată că există în continuare îndoieli în legătură cu 

impactul negativ al substanțelor asupra vieții albinelor. Totuși, EFSA recunoaște următorul lucru: calitatea 

generală a multor date utilizate a fost oarecum slabă și de fiabilitate discutabilă. Potrivit proiectelor de  
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documente, imidaclopridul, fabricat de Bayer din Germania, ar putea constitui un pericol pentru albine. 

"Datele pentru rezistența coloniilor de albine indică în mod clar o tendință pentru o abatere negativă față de 

controlul [științific], sugerând că expunerea la imidacloprid poate avea un efect negativ asupra coloniilor de 

albine", afirmă unul dintre documentele care sunt schițe și pot fi schimbate . Două alte substanțe - 

tiametoxamul Syngenta și clothianidina lui Bayer - au fost menționate de EFSA pentru a reprezenta un efect 

"negativ mic până la neglijabil" asupra coloniilor de albine. 

 

 

Bayer se confruntă cu revizuirea neonică a EFSA: Gigantul german agricol Bayer a 

criticat viitoarele concluzii ale Comitetului de supraveghere al UE privind siguranța alimentelor că una dintre 

substanțele sale de pesticide poate fi legată de scăderea populației de albine din Europa. Proiectele de 

documente ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară arată că oamenii de știință de la instituție 

au concluzionat că imidaclopridul - fabricat de Bayer - ar putea avea un "efect negativ asupra coloniilor de 

albine". Dar Bayer a spus că aceste constatări nu se opresc deoarece se bazează pe așa-numitul document 

de orientare a albinelor al EFSA, care oferă reguli privind evaluarea riscurilor potențiale pentru albine le 

melifere, bondari și albine solitare din utilizarea pesticidelor. Industria se plânge că documentul este depășit 

și că substanța sa pesticidă nu dăunează coloniilor de albine atunci când este aplicată corect și folosindu-se 

tehnici adecvate de gestionare a dăunătorilor. 

 

 

ONG-urile solicită interdicția neonicotinoidă, controale mai puternice 

ale ECD: Grupurile de mediu au cerut controale mai stricte asupra pesticidelor cu perturbare endocrină 

și interzicerea totală a neonicotinoidelor vinovate pentru decimarea populațiilor de albine. 

  

Bayer lansează site-ul privind transparența: Datorită contradictiilor  din mass-media 

despre siguranța alimentelor sau a tehnologiilor și neîncrederea față de studiile de cercetare, mai ales când 

a fost finanțat privat, Bayer a lansat un site (http://cropscience-transparency.bayer.com/ ) special dedicat 

accesului la rezultatele studiului privind protecția culturilor, videoclipuri, infografice și alte materiale de 

comunicare pentru a ajuta la punerea în practică a științei de reglementare. Citiți mai multe aici 

(https://cropscience-transparency.bayer.com/) . 

 

 

Poziția neclară asupra dosarului pentru cadmiu: Dosarul UE care reglementează 

nivelul de cadmiu - un metal carcinogen din îngrășămintele fosfatice - este în pericol datorită unei poziții 

recent adoptate în Franța. În octombrie, Parlamentul European a respins propunerea Comisiei Europene de a 

reduce nivelul de metal toxic permis în îngrășămintele pe bază de fosfați. Parlamentul a propus înăsprirea 

nivelurilor de cadmiu de la 60 de miligrame pe kilogram la 40 mg după șase ani în loc de trei ani, după cum 

a propus Comisia, și la 20 mg după 16 ani, în loc de cei 12 ani solicitați de Comisie. În același timp, țările 

membre ale Consiliului UE au propus o limită fixă de 60 mg care să fie pusă în aplicare la opt ani de la 

intrarea în vigoare a regulamentului privind cadmiul. Franța și-a exprimat sprijinul pentru propunerea 

Comisiei de a reduce nivelurile de cadmiu în îngrășăminte până la 20 mg pe o perioadă de 12 ani. Nicolas 

Hulot, ministrul francez al ecologiei, nu a răspuns prin presă la întrebări pe această temă. Următoarea 

întâlnire între țările membre pentru a aborda problema cadmiului va avea loc la o reuniune săptămânală a 

ambasadorilor de la Bruxelles, pe data de 13 decembrie. Toți se vor gândi dacă poate fi găsită o poziție 

comună înainte ca dosarul să se desfășoare în trilogii anul viitor. 
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MEDIU 

SEE raportează un progres bun în ceea ce privește reducerea HFC: 

Agenția Europeană de Mediu a raportat o altă scădere a consumului de gaze fluorurate cu hidrofluorocarburi 

(HFC) în 2016, până la cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2007. 

  

 

 

Franța precizează indicele de sustenabilitate al alimentelor: Un indice anual 

compilat pentru a arăta care țări au cele mai durabile sisteme alimentare a clasat din nou Franța pe primul 

loc, urmat de Japonia și Germania. 

 

 

 

Comisia invită CZ să se conformeze regulilor EIA: Comisia Europeană îndeamnă 

Republica Cehă să abordeze problemele rămase de neconformitate în legătură cu legislația UE privind 

evaluarea impactului asupra mediului(http://ec.europa.eu/environment/eia/index_en.htm ) (Directiva EIA, 

Directiva 2011/92/UE (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0092 )). 

Comisia a deschis un caz oficial privind încălcarea dreptului comunitar în aprilie 2013. Majoritatea 

preocupărilor ridicate de Comisie au fost soluționate de autoritățile cehe în 2015. Cu toate acestea, există o 

serie de probleme nerezolvate. Autoritățile cehe au acum două luni pentru a răspunde la modul de 

remediere a situației. 

 

 

 

HU a cerut respectarea normelor privind tratarea apelor reziduale 

urbane: Comisia a decis să trimită Ungariei un aviz motivat despre nerespectarea cerințelor UE privind 

Directiva pentru tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271 / CEE a Consiliului(http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0271 )) într-un total din 22 aglomerări. Comisia 

a inițiat proceduri oficiale privind încălcarea dreptului comunitar în februarie 2017. Cele mai recente date 

furnizate de autoritățile maghiare arată că nu s-a realizat în conformitatea cu legislația UE și nu este clar din 

răspunsul Ungariei atunci când acest lucru va fi realizat. Autoritățile ungare au două luni să răspundă asupra 

modului de remediere a situației; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Ungaria cu Curtea de 

Justiție a UE. Acest caz face parte dintr-o acțiune orizontală care implică 12 state membre care au beneficiat 

de derogări temporare în temeiul tratatelor lor de aderare. 

 

Comisia solicită HU să adopte norme UE privind apa potabilă:  Comisia 

solicită Ungariei să respecte valorile parametrice pentru arsen, bor și fluor, astfel cum se prevede în 

Directiva privind apa potabilă (Directiva 98/83 / CE a Consiliului (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0083 )) în toate zonele din țară. 365 de zone maghiare au 

beneficiat de o derogare temporară, care a expirat la 25 decembrie 2012. Comisia a inițiat o procedură 

formală de încălcare a dreptului comunitar prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere care acoperă 

66 de zone neconforme în mai 2016. Cu toate acestea, un raport recent al Ungariei a arătat că raportul 

anterior conținea date eronate pentru mai multe zone. Prin urmare, Comisia a decis astăzi să trimită o 

scrisoare de punere în întârziere Ungariei în 28 de zone neconforme. Ungaria are la dispoziție două luni 

pentru a răspunde argumentelor ridicate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz 

motivat. 
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PL a cerut adoptarea unei noi legislații UE privind îmbunătățirea 

calității aerului: Comisia solicită Poloniei să transpună normele UE privind metodele de referință, 

validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător 

[Directiva (UE) 2015/1480 a Comisiei (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT /?uri=CELE X:32 

015L1480v0] . Statelor membre li s-a cerut să transpună prezenta directivă până la 31 decembrie 2016. 

Deoarece Polonia nu a făcut acest lucru, Comisia trimite un aviz motivat și dă autorităților poloneze două 

luni de răspuns. 

 

 

 

FR și GR au solicitat adoptarea de planuri de acțiune privind zgomotul 

ambiental: Comisia invită Franța și Grecia să respecte principalele dispoziții ale Directivei privind 

zgomotul (Directiva 2002/49 / CE(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0049). 

Zgomotul ambiental - cauzat de traficul rutier, feroviar și aeroportuar - este a doua cauză principală de 

deces prematur după poluarea aerului. Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere ambelor 

state membre, acordându-le două luni pentru remedierea situației; în caz contrar, Comisia poate decide să 

trimită un aviz motivat. Din 2016, Comisia a inițiat o acțiune orizontală privind încălcarea dreptului 

comunitar împotriva a 13 state membre privind zgomotul ambiental. 

 

ES a solicitat să aplice regulile UE în mod regulat în cazul regularizării 

anumitor proiecte (EIA): Comisia a decis să deschidă o procedură formală de încălcare a 

dreptului comunitar împotriva Spaniei în urma plângerilor privind implicațiile unui proiect de dezvoltare 

urbană planificat să se desfășoare într-o stațiune turistică din insula Fuerteventura în Spania. Comisia 

consideră că proiectul a fost aprobat fără o determinare adecvată a necesității unei evaluări anterioare a 

efectelor sale asupra mediului în cadrul Evaluării Impactului asupra Mediului (http://ec.europa.eu 

/environment/eia/index_en.htm) (EIA, Directiva 2011/92 / UE (http://eur-lex.europa.eu/legal-content 

/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0092)) și fără evaluarea impactului efectele asupra zonelor speciale 

protejate impuse de Directiva Habitats (Directiva 92/43 / CEE a Consiliului (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043) ). În plus, proiectul a fost declarat nul și fără valoare de către 

instanțele spaniole, însă lucrările de construcție nu au fost suspendate și au continuat în cadrul unui proiect 

modificat. Prin urmare, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere solicitând Spaniei să asigure 

conformitatea cu Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului și cu Directiva privind habitatele 

atunci când construcțiile ilegale sunt regularizate conform legislației regionale a Insulelor Canare. Spania are 

două luni de răspuns; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat. 

 

Mai multe informații privind procedura de încălcare a dreptului comunitar: monitorizarea aplicării dreptului 

Uniunii Europene (http://ec.europa.eu/info/infringement-procedure_en) ; Întrebări și răspunsuri privind 

procedura privind încălcarea dreptului comunitar(http://europa.eu/rapid/pressReleasesActio n.do? reference 

=MEMO/12/12&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en). 
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CLIMĂ/ENERGIE 

Hogan îndeamnă Irlanda să se "trezească" și să reducă emisiile sale 

agricole: Comisarul UE pentru agricultură, Phil Hogan, a avertizat sectorul agroalimentar irlandez de a- 

 

și îmbunătăți performanțele de mediu și de a evita să primească amenzi masive din UE, după cifrele care 

arată că emisiile agricole din Irlanda au crescut cu 2,7% pe parcursul ultimului an. 

 

Deputații și guvernele în contradicție cu reformele EPBD: Eforturile UE de 

sporire a eficienței energetice a clădirilor continuă să se schimbe într-un ritm glacial după negocierile 

neconcludente dintre deputații europeni și reprezentanții guvernului. 

 

DG și ML au solicitat să pună în aplicare corect normele UE privind 

EPBD: Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere prin care solicită Greciei și Maltei să asigure 

punerea corectă în aplicare a Directivei 2010/31/UE (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL /?uri 

=CELEX%3A32010L0031) privind performanța energetică a clădirilor. Directiva impune statelor membre să 

stabilească și să aplice cerințe minime de performanță energetică pentru clădirile noi și existente, să asigure 

certificarea performanței energetice a clădirilor și să impună inspecția regulată a sistemelor de încălzire și de 

climatizare. De asemenea, directiva solicită țărilor din UE să se asigure că toate clădirile noi vor fi "cu 

aproape zero energie" începând cu anul 2021 (începând din 2019 - pentru clădirile publice). 

 

 

 

"Lipsa progresului" în reducerea emisiilor de către sectorul agricol din 

Regatul Unit: A existat o lipsă îngrijorătoare de progrese în ceea ce privește reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră (GHG) de către sectorul agricol din Regatul Unit din 2009, potrivit unui text comun 

publicat de două comitete consultative britanice, de asemenea, se stabilesc posibile direcții pentru cadrul de 

politică post-Brexit. 

  

 

Șeful MEP așteaptă sprijin pentru un regim climatic mai dificil: Șef al 

Grupului Verts / ALE din Parlamentul European este încrezător că va câștiga susținerea unor norme mai 

stricte cu privire la modul în care guvernele vor trebui să atingă obiectivele UE în domeniul climei și energiei 

după 2020. 

 

 

Președinția UE ar putea redeschide ușa la subvențiile pe bază de 

cărbune: Deținătorul președinției Consiliului UE din Estonia propune să renunțe la o măsură menită să 

prevină subvențiile de stat la producerea de energie electrică pe bază de cărbune, căutând un compromis în 

ceea ce privește noile norme ale UE privind piața energiei electrice. 

  

Aderarea la cărbune ar putea costa 22 miliarde de euro, avertizează 
raportul: Flota europeană de generare a cărbunelui se află într-o stare financiară parolă, mai mult de 

jumătate fiind deja neprofitabilă, iar acest raport trebuie să atingă 97% până în 2030. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL


 
 

 

Generatorii promit emisii zero "înainte de 2050": Producătorii și utilitățile 

europene de electricitate intenționează să decarbonizeze pe deplin industria lor înainte de 2050, potrivit 

asociației comerciale Eurelectric. 

  

 

WWF îndeamnă UE să se alăture planurilor naționale privind 

schimbările climatice: Eșecul majorității guvernelor UE de a elabora strategii bianuale de 

dezvoltare cu emisii scăzute de carbon "semnalează necesitatea unei aplicări puternice în cadrul viitoarei 

reglementări privind guvernanța sindicală. 

 

 

Suedia este pe cale să atingă obiectivele 2030 privind clima: Agenția 

Suedeză pentru Protecția Mediului a emis primul aviz verbal privind progresul țării în atingerea obiectivelor 

sale privind schimbările climatice din 2030, inițial subliniate de guvern în iunie. 

 

COMERȚUL/PIEȚELE 

UE încheie cel mai mare acord de comerț liber cu Japonia: UE și-a încheiat 

astăzi Acordul de parteneriat economic cu Japonia, care se așteaptă să îmbunătățească semnificativ accesul 

pe piață pentru exporturile agroalimentare ale UE, cum ar fi brânza, vinul și carnea. Mai mult de 200 de 

indicații geografice ale UE. Pentru mai multe informații, consultați declarația completă (http://europa.eu 

/rapid/press-release_STATEMENT-17-5182_en.htm) și comunicatul de presă(http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-5142_en.htm). 

 

Instituțiile UE aprobă noi reguli antidumping: Cele trei instituții UE au convenit 

asupra modificărilor aduse reglementărilor UE antidumping , care vor accelera investigațiile și vor permite, 

în unele cazuri, impunerea unor taxe mai mari asupra produselor care fac obiectul unui dumping. Pentru mai 

multe informații, consultați comunicatul de presă (http://europa.eu/ rapid/press-release_IP-17-

5136_en.htm )disponibil online. 

 

China atacă noua metodologie antidumping a UE și solicită o utilizare 

responsabilă: China și-a exprimat îngrijorarea cu privire la noua metodologie antidumping a UE și a 

solicitat blocarea grupării, pentru a evita abuzul în calcularea taxelor.    

 

http://europa.eu/
http://europa.eu/%20rapid/press-release_IP-17-5136_en.htm
http://europa.eu/%20rapid/press-release_IP-17-5136_en.htm


 

Reconstrucția privind achiziționarea SMP în anul zero a fost aprobată: 

Guvernele statelor membre ale UE s-au angajat să modifice în mod semnificativ dispozițiile privind achizițiile 

de intervenție în 2018, în încercarea de a preveni o creștere ulterioară a stocurilor de lapte praf degresat 

(SMP) în anul viitor. 

Rusia anulează embargoul ASF pe carnea de porc din UE - dar rămâne 

în afara limitelor: Rusia a acceptat fără îndoială să ridice restricțiile legate de boală asupra 

produselor din carne de porc din UE, conform unei decizii recente a Organizației Mondiale a Comerțului. Din 

păcate, pentru exportatorii europeni, o interdicție separată motivată politic începând cu august 2014 

înseamnă că aceștia rămân izolați de ceea ce a fost odată cea mai mare piață a acestora. 

  

 

Bosnia și Herțegovina este încrezătoare în aprobarea exporturilor de 

păsări de curte din UE: Oficialii din Bosnia și Herțegovina speră să obțină lumina verde pentru 

exportul de pui către UE în următoarele săptămâni, ca urmare a unui raport favorabil al echipei Comisiei 

Europene pentru sănătate și alimente. 

 

 

Acordul comercial UE-America de Sud va spori defrisarea Amazonului: 

Organizația de mediu Greenpeace a avertizat că acordul comercial propus între UE și țările din America de 

Sud va duce la pierderea habitatelor naturale din Amazon, deoarece mai multe terenuri sunt eliminate 

pentru a crește carnea de vită și producția de soia. 

 

 

INSTITUȚII 
 
COMISIA 

 

• DG TRADE: Lutz GUELLNER a revenit în funcția de șef al unității A3 (Informare, Comunicare și Societate 

Civilă) în urma unui mandat la Serviciul European de Acțiune Externă. În această perioadă, poziția era 

vacantă. 

 

PARLAMENT 

 

• Geoffroy DIDIER (PPE, FR) s-a alăturat Parlamentului, în locul lui Constance Le Grip, care este acum 

deputat în parlamentul francez. 

 

• Othmar KARAS (PPE, AGRI) s-a alăturat comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) ca 

înlocuitor, înlocuindu-l pe Nobert LINS (PPE, DE). 

 

• Miroslav POCHE (S & D, CZ) a fost numit raportor al poziției ITRE privind revizuirea Directivei privind 

eficiența energetică, înlocuindu-l pe Adam GIEREK. Domnul GIEREK a declarat că a demisionat voluntar din 

cauza faptului că unele dintre amendamentele sale au fost în conflict cu abordarea grupului S&D. Raportul 

comisiei va fi supus votului în plen la 15 ianuarie. 

 

 



 
 

 

• Biroul nou al partidului ALDE: În perioada 1-3 decembrie, Hans VAN BAALEN (BE) a fost reales în funcția 

de președinte, Frederik FEDERLEY (SE) ales vicepreședinte, în timp ce Angelika MLINAR (AT) și Ilhan 

KYUCHYUK BU) au fost aleși în calitate de membri ai Biroului. 

 

• Bela KOVÁCS (NI, HU) a fost acuzată de spionaj asupra instituțiilor UE pentru Rusia. Dacă ar fi condamnat, 

deputatul european ar putea fi condamnat la opt ani de închisoare. 

 

• Grupul de inovare al tuturor părților: prima reuniune a grupului a avut loc la 5 decembrie. Grupul a fost 

înființat în octombrie de către Ashley FOX (ECR, Marea Britanie), care este președinte cu ajutorul lui Brian 

HAYES (PPE, IE) și Eva KAILI (S & D, EL), care sunt vicepreședinți. Scopul său este de a promova discuțiile 

din cadrul Parlamentului cu privire la domeniile politice inovatoare și urmărește să informeze factorii de 

decizie în legătură cu evoluțiile. În primul său eveniment, grupul a discutat despre monedele virtuale și 

reprezentanții industriei au făcut schimb de idei despre viitorul monedelor virtuale și impactul pe care l-au 

avut asupra sectoarelor lor. 

 

ALTELE 

 

• Eurogrup: ministrul portughez al finanțelor Mario CENTENO a fost ales noul președinte din 13 ianuarie. El îl 

va înlocui pe Jeroen DIJSSELBLOEM (NL) 

 

• Apărarea democrației: Alice STOLLMEYER a fost numită în calitate de director executiv. 

 

• Asociația Mineralelor Industriale (IMA): Catherine DELFAUX a fost aleasă ca noul președinte din 5 

decembrie, urmând Daniel J REUSS. 

 

• Port of Rotterdam Autoritatea: Allard CASTELEIN a fost renumit de municipalitatea Rotterdam și de statul 

olandez ca CEO pentru un al doilea mandat de patru ani, începând cu 1 ianuarie. 

 

• FLAGUL ROSU: Emma BROWN și Paul WUJEK au fost promovați în directorii de cont și vor continua să se 

concentreze asupra campaniilor strategice. 

 

• Coaliția privind consumul de energie inteligentă (SEDC): rebranded la SmartEn, Smart Energy Europe 

începând cu data de 5 decembrie. Adunarea generală a ales-o pe Christiane MANN pentru funcția de 

vicepreședinte senior și o operațiune la Schneider Electric, în calitate de președinte. Ea va prelua postul de 

la Jessica STRÖMBÄCK. 

 

BREXIT 
Sinteza săptămânală: Vinerea trecută cele două părți au anunțat că au ajuns la o înțelegere, 

Comisia Europeană recomandând progrese suficiente (http://dmail1.dods.co.uk/c/11jpJqR9x0X wpAJylOR 

OCFUosI) în fața Consiliului înainte de summit-ul UE de săptămâna aceasta. Dezvoltarea urmează după o 

noapte de discuții între premierul britanic și liderul DUP Arlene FOSTER. 

 

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude JUNCKER, și premierul britanic Theresa MAY nu au reușit să 

ajungă la un acord în timpul prânzului de lucru pe 4 decembrie. 

 

Saptamana a fost dominata in principal de problema frontierelor irlandeze care s-a incheiat in impas (http:// 

dmail1.dods.co.uk/c/11jpJuQuSrGRUyIixGrcYoT0yj), ca urmare a rapoartelor conform carora Irlanda de 

Nord ar putea mentine "alinierea normativa"(http://dmail1.dods.co.uk/c/11jpJyPQdSqdpwH2Jy0Bk7RCDU) 

cu UE dupa ce Marea Britanie a parasit grupul Afirmațiile au determinat reacția rapidă a DUP (http://dmail1 

.dods.co.uk/c/11jpJCPbzj9yUuFMVpzZFQQeJv), care susține guvernul MAY cu liderul său, Arlene FOSTER, 

care respinge ideea de aliniere a reglementărilor și acuză guvernul de reținerea detaliilor planurilor lor la 

cererea Dublinului. Așa cum a fost natural, primul ministru scoțian, Nicola STURGEON, a avut șansa de a 

reflecta evoluțiile și a spus că "nu există niciun motiv practic care să justifice faptul că Scoția nu poate  

http://dmail1.dods.co.uk/c/11jpJqR9x0X
http://dmail1/


 
 
 

rămâne pe piața mondială a UE,(http://dmail1.dods.co.uk/c/11jpJGOwUJSUpsEx7h9o1zOQP6) dar se face o 

afacere specială pentru a evita o frontieră tare în Irlanda" . Primul ministru irlandez, Leo VARADKAR, și-a 

exprimat surpriza și dezamăgirea (http://dmail1.dods.co.uk/c/11jpJKNSgaCfUqDhj8IMniNsUH)  că ideea nu 

a continuat și că acordul s-a prăbușit. Secretarul britanic David DAVIS a lovit înapoi și a confirmat că Irlanda 

de Nord nu va rămâne pe piața unică sau uniunea vamală după Brexit, dar el nu a exclus excluderea 

Regatului Unit "aliniată" la regulamentele de la Bruxelles. 

 

Un acord privind jurisdicția Curții Europene de Justiție (http://dmail1.dods.co.uk/c/11jpJO NdBBlBpo C1v0i 

aJ1M50i) s-a prăbușit, de asemenea, pe fondul problemei frontierelor irlandeze. 

 

David DAVIS s-a confruntat cu critici masive(http://dmail1.dods.co.uk/c/11jpJWLUisOipkzvSJqXqtJjbu), 

după ce a recunoscut că guvernul nu a făcut nicio evaluare a impactului Brexit (http://dmail1.dods.co.uk/c 

/11jpK0LfDTxDUiyg4B0lMcHVh5)  asupra economiei britanice în fața comitetului de selecție Brexit. 

Mărturisirea a provocat furie(http://dmail1.dods.co.uk/c/11jpK4KAZkgZpgx0gszK7VGxmG ) printre deputații 

europeni care au reacționat amar la discuțiile blocate. 

 

 

Politicile agricole se vor concentra asupra agriculturii de precizie după 

Brexit: Agricultura de precizie va deveni un element central al politicii agricole a Regatului Unit după 

Brexit, conform unei cărți albe care descrie viitoarele strategii pentru industriile economice britanice, în timp 

ce aceste noi tehnologii ar putea fi integrate în viitoarea politică agricolă comună a UE. 

  

 

 

Al doilea laborator va părăsi Marea Britanie după Brexit: Un al doilea laborator 

de referință va fi mutat de UE din Marea Britanie după Brexit, schimbând responsabilitățile sale pentru febra 

aftoasă (FMD) din Marea Britanie către un consorțiu cu sediul în Franța și Belgia. 

 

 

DIN EUROPA 
Catalunia: 20.000 - 50.000 de protestatari s-au adunat joi la Bruxelles pentru a susține(http://dmail1   

dods.co.uk/c/11jpK8JWkL0kUevKsk98tEF9sh) demisia președintelui catalan Carles PUIGDEMONT și au 

îndemnat UE să sprijine efortul lor pentru independența catalană față de Spania. 

 

Republica Cehă: Andej BABIŠ a fost numit în funcția de prim-ministru miercuri, 6 decembrie. Un guvern 

minoritar urmează să intre în funcțiune la 13 decembrie după ce a obținut asistență parlamentară. 

 

Polonia: Beata SZYDŁO a demisionat joi, 7 decembrie, după ce a supraviețuit unei moțiuni de cenzură. 

Partidul său de lege și justiție (PiS) a numit ministrul finanțelor Mateusz MORAWIESKI ca noul prim-ministru. 

Este de așteptat o remaniere mai largă. 

 

Ierusalim: liderii mondiali au exprimat o alarmă față de decizia președintelui american Donald TRUMP de a 

recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului (http://dmail1.dods.co.uk/c/11jpKcJhGbJG pcuuEbIw 

PnDLxS). Deputații europeni vor discuta această chestiune în plen, marți după-amiază, cu Înaltul 

Reprezentant Federica MOGHERINI și cu comisarul Dimitris AVRAMOPOULOS. 

În mai multe știri despre politica externă a SUA, vorbind marți la Bruxelles, secretarul american de stat Rex 

TILLERSON a recunoscut "angajamentul ferm" pe care Statele Unite îl are față de alianța europeană 

(http://dmail1.dods.co.uk/c/11jpKgID1Ct1UateQ3hVb6CnDt )și "rolul important pe care îl joacă alianța 

europeană în obiectivele noastre comune de securitate". 
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ALTELE 
 

Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 începe: Sarbatorile pentru Anul 

European al Patrimoniului Cultural 2018 (http://europa.eu/cultural-heritage) au început la Forumul 

European al Culturii (https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en)   din Milano. Anul european al 

patrimoniului cultural va pune accentul pe bogăția patrimoniului cultural al Europei, arătând rolul său în 

promovarea unui simț al identității comune și al construirii viitorului Europei. Mii de inițiative și evenimente 

din întreaga Europă vor oferi posibilitatea implicării cetățenilor din toate mediile. Un comunicat de presă 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5067_en.htm ), întrebări și răpunsuri și o broșură Spotlight 

(http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/cultural-heritage/en/) sunt disponibile online(https:/ 

/ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/european-heritage-label-sites-2017-announced_en). 

 

 

Nouă site-uri istorice selectate pentru Mărturia Patrimoniului 
European: Au fost selectate nouă site-uri care sărbătoresc sau simbolizează lupta pentru idealurile, 

valorile, istoria și integrarea europeană pentru a beneficia de Mărturia Patrimoniului European 

(http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/index_en.htm ): site-urile de 

patrimoniu muzical din Leipzig (Germania); complexul sinagogal din strada Dohány (Ungaria); Fort Cadine 

(Italia); Biserica Javorca (Slovenia); fostul lagăr de concentrare Natzweiler și lagărele sale prin satelit 

(Franța și Germania); Memorialul Sighet (România); Bois du Cazier (Belgia); satul Schengen (Luxemburg) și 

Tratatul de la Maastricht (Olanda). Comisia va desemna oficial site-urile în februarie 2018, iar ceremonia de 

decernare a premiilor va avea loc în martie 2018. Mai multe informații despre cele nouă site-uri sunt 

disponibile online(https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/european-heritage-label-sites-

2017-announced_en ). 

 

 

Săptămâna de protecție pentru proiectele Planului Juncker: Banca Europeană 

de Investiții (BEI) a semnat mai multe contracte în cadrul Fondului european pentru investiții strategice 

(EFSI). Acordurile de finanțare ale EFSI sunt încheiate cu firma de închiriere a construcțiilor Ramirent (https: 

//ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-eib-supports-ramirents-european-growth-

strategy-2017-dec-04_en )din Finlanda, compania de îngrijire medicală Grifols 

(https://ec.europa.eu/commission/news/new-loan-grifols-support-its-research-rare-and-chronic-diseases-

2017-dec-05_es)  din Spania, furnizorul Cellnex(https://ec.europa.eu/commission/news/eib-supports-

mobile-telecoms-infrastructure-development-spain-and-italy-eu100-million-loan-cellnex-under-juncker-plan-

guarantee-2017-dec-07_es )din Spania și Italia, compania de apă Oasen (https://ec.europa.eu/commissio 

n/news/european-support-drinking-water-infrastructure-zuid-holland-2017-dec-05_nl ) din Olanda și 

compania Viking Heat Motors(https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-eib-grants-

financing-viking-heat-engines-2017-dec-07_de)  din Germania. Am semnat, de asemenea, un acord 

(https://ec.europa.eu/commission/news/advisory-support-boost-small-businesses-bulgaria-2017-dec-

08_bg)  în cadrul Centrului consultativ pentru furnizarea de servicii de asistență pentru IMM-urile din 

Bulgaria, precum și un acord de finanțare pentru IMM-uri cu Credit du Nord (https://ec.europa.eu 

/commission/news/eif-and-credit-du-nord-group-sign-eu100-million-agreement-innovative-companies-

france-2017-dec-08_fr) în Franța și fondul de acțiuni Espira (https://ec.europa.eu/commission/news/espira-

investments-holds-first-close-central-european-growth-capital-fund-backed-juncker-plan-2017-dec-08_en) 

care finanțează proiecte în companii cu consilii echilibrate de gen, Europa de Est. 

 

PIB-ul a crescut cu 0,6% atât în zona euro, cât și în UE28: PIB-ul ajustat 

sezonier a crescut cu 0,6% atât în zona euro (EA19), cât și în UE28 în trimestrul III 2017 comparativ cu 

trimestrul anterior, potrivit unei estimări publicate de către Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. 

În al doilea trimestru al anului 2017, PIB a crescut cu 0,7% în ambele zone. Comparativ cu același trimestru 

al anului precedent, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 2,6% atât în zona euro, cât și în UE28 în al treilea 

trimestru al anului 2017, după + 2,4% în ambele zone în al doilea trimestru al anului 2017. este disponibil 

aici(http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-17-5162_en.htm). 
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