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care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima
perioada.

INFORMAȚII GENERALE
Opt state membre estice sunt de acord cu majorarea plăților către următorul
buget UE: Opt țări din Europa de Est au convenit să susțină o creștere a plăților
efectuate de statele membre în următorul buget pe termen lung al blocului,
pentru a ajuta la umplerea golului după ce contribuabilul din Marea Britanie va
pleaca. Acesta a fost rezultatul unei întâlniri la Budapesta cu comisarul european
pentru buget, Guenther Oettinger, cu miniștri și cu alți reprezentanți ai Ungariei,
Poloniei, Republicii Cehe, Slovaciei, Sloveniei, Croației, Bulgariei și României.
Oettinger a declarat luna trecută că viitorul buget al UE ar trebui să crească de la
aproximativ 1% din producția UE la puțin peste 1,1%, pentru a compensa
fondurile pe care blocul nu le va mai primi de la Marea Britanie.
READ: Aviz - Următorul CFM: Pregătirea poziției Parlamentului privind CFM
dupa 2020
(http://links.govdelivery.com/track?type=cl ick&enid=ZWFzPTEm bXN p
ZD0mYXVpZD0m bWFpbGluZ2lkPTIwMTgwMjAxLjg0NjQyMTIxJm1lc3Nh
Z2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDIwMS44NDY0MjEyMSZkYXRhY
mFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDQ5NzM3JmVtYWlsaWQ9YW5hL
nJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJnRhcmd
ldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&referenc
e=PE- 612.377&format=PDF&language=EN&secondRef=02 )

AGRICULTURĂ / SILVICULTURĂ
Statele membre care asigură sistemul de plăți directe ale PAC sunt eficiente: Comisarul Hogan a
declarat că statele membre trebuie să se asigure că sistemul pentru plățile directe funcționează
eficient și că ar putea organiza consultări și începe planificarea planurilor strategice naționale
pentru viitor.
Miniștrii vorbesc despre mediul înconjurător, dar cer bani în discuțiile privind PAC: Miniștrii
agriculturii europeni au subliniat necesitatea unor măsuri mai dure de mediu într-o dezbatere
inițială asupra reformei post-2020 în cadrul PAC, în timp ce pledează pentru o politică bine
finanțată.
Viitorul pilon al PAC de dezvoltare rurală constă doar într-o secțiune - "investiții": Comisarul
Hogan a spus că viitorul pilon al PAC va conține doar o secțiune largă pentru investiții, fără
restricții pentru statele membre de a completa conținutul. Citiți discursul aici
(https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hogan/announcements/speech-com
missioner-phil-hogan-new-cap-delivery-model-event-enrd-rural-development-managing_en )
Slovacia respinge reducerea subvențiilor UE pentru fermele mari: Slovacia insistă asupra
faptului că PAC nu ar trebui să discrimineze în funcție de forma de întreprindere și a dimensiunii
întreprinderilor. În urma Brexit-ului, comisarul european pentru agricultură, Phil Hogan, este sub
presiunea de a impune reduceri în subvențiile agricole în valoare de 59 de miliarde de euro pe an.
Propunerile de pe tabel urmăresc reducerea subvențiilor pentru fermele mari, o mișcare care ar
afecta în principal țări cum ar fi Slovacia, Republica Cehă, Danemarca și părțile estice ale
Germaniei. O fermă medie din Slovacia are o suprafață de 80,7 hectare.
Comisia anunță campania dublă de testare a produselor alimentare: Metoda comună de testare,
dezvoltată de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, cu sprijinul a cel puțin 16 state
membre și părțile interesate, va fi pregătită în aprilie. Acest lucru ar permite autorităților din
statele membre să lanseze o campanie de testare coordonată în mai. Testele vor implica
compunerea de produse care sunt comercializate în majoritatea statelor membre și vor include
teste chimice și senzoriale. Scopul este de a prezenta primele rezultate până la sfârșitul anului
2018. Detaliile planului de acțiune sunt disponibile online(http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-17-3403_en.htm ), precum și discursul(http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH18-606_en.htm ) comisarului Jourová.
Consiliul modifică regulamentul pentru stoparea majorării stocurilor de SMP: Statele membre au
adoptat o modificare temporară a funcționării mecanismelor de intervenție automată pentru
laptele praf degresat, în încercarea de a evita creșterea suplimentară a stocurilor publice ale UE.
UE acuză Danemarca de "utilizarea ilegală" a denumirilor de brânză protejată: Danemarca se
confruntă cu o acțiune juridică din partea Comisiei Europene privind vânzările de brânză cu

denumirea protejată "Feta", într-un caz care ar putea reînnoi argumentele din industria alimentară
europeană asupra indicațiilor geografice (IG).
Ministrul danez al industriei alimentare dorește să reducă la jumătate numărul de legi privind
produsele alimentare: Ministrul danez al Mediului, Esben Lunde Larsen, a prezentat o propunere
pentru o nouă structură legislativă, care ar trebui să reducă la jumătate numărul de legi privind
produsele alimentare și de mediu, fără a sacrifica siguranța în acest proces.
Polonia solicită protecția producătorilor de zahăr și carne de porc: Polonia a solicitat Comisiei
Europene să acorde sprijin financiar producătorilor de zahăr și din sectorul cărnii de vită și de
sfeclă și să implementeze măsuri de intervenție relevante pe piață, având în vedere declinul
continuu al prețurilor din cele două sectoare.
Germania domină producția de lapte din UE: Germania deține o cotă mai mare decât Franța în
producția totală de lapte din UE, cea mai mare parte fiind prelucrată în produse din brânză și unt.
Franța prezintă legislația lanțului alimentar: Parisul a prezentat un pachet legislativ extins pentru
a curăța întreprinderile lanțului alimentar. Scopul este să se asigure că fermierii francezi primesc
un preț mai echitabil pentru produsele alimentare pe care le produc. Propunerea ar determina
costurile de producție ale agricultorilor în contractele cu supermarketurile. Acest lucru, în teorie,
ar evita contractele punitive în care fermierii sunt forțați să accepte sumele de bani pentru ceea ce
produc. În plus, noua lege ar permite agricultorilor să renegocieze contractele în cazul în care
costurile producției se vor schimba în mod semnificativ.
O altă măsură ar obliga companiile să vândă produse pe care le cumpără cu un profit - guvernul
francez speră că va opri diminuările din profiturile fermierilor. Supermarketurile ar trebui să
vândă cu un profit de cel puțin 10%, ceea ce înseamnă că o ceapă cumpărată de la un agricultor
la 1 EUR ar trebui să fie comercializată la cel puțin 1,10 EUR. De asemenea, Parisul
intenționează să interzică contractele "buy-one-get-one-free" pentru alimente.
- Context: Întregul pachet se integrează într-o preocupare mai largă la nivel european privind
securitatea economică a fermierilor. Anul trecut, pachetul Omnibus al UE, a consolidat poziția de
negociere a agricultorilor cu cumpărătorii. Comisarul pentru Agricultură, Phil Hogan, va
prezenta legislația privind lanțul alimentar în această primăvară.
- O nouă direcție privind vânzările de pesticide: Proiectul francez propune, de asemenea,
excluderea capacității companiilor de pesticide de a acorda reduceri mari la produsele lor prin
emiterea așa-numitelor "certificate de reducere a costurilor". Guvernul a declarat că măsura a
fost înaintată pentru a "reduce dependența sectorului agricol de produsele fitosanitare".
- Mai mult bio: O altă măsură ar asigura faptul că cel puțin jumătate din toate produsele
alimentare achiziționate de sectorul public din Franța sunt produse din alimente ecologice sau
produse locale sau vin cu o etichetă de calitate până în 2022. Franța a declarat că noile reguli ar
afecta mai mult de jumătate din cele 7,3 miliarde consumate în Franța în afara gospodăriilor în
fiecare an, inclusiv în școli și spitale.
Legea planificată a Franței ar extinde, de asemenea, pedepsele pentru abuzatorii de animale - și
ar dubla amenzile.

CITITI : Proiect de aviz - Calitatea duală a produselor pe piața unică - PE 616.687v01-00 –
Comisia
pentru
agricultură
și
dezvoltare
rurală
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbW
FpbGluZ2lkPTIwMTgwMjAxLjg0Njc3OTgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE
4MDIwMS44NDY3Nzk4MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDUwMzQxJ
mVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJ
nRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://w
ww.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE616.687&format=PDF&language=EN&secondRef=01 )

SĂNĂTATE
UE alocă 154 milioane euro pentru combaterea bolilor animalelor și plantelor în 2018:
Executivul UE a decis să aloce aproape 154 de milioane de euro pentru combaterea bolilor
animalelor și a plantelor în 2018. În domeniul sănătății animale, 141 milioane euro au fost
acordate pentru a sprijini implementarea din cele 134 de programe aprobate pentru eradicarea,
controlul și supravegherea bolilor precum tuberculoza bovină, rabia, bruceloza bovină, pesta
porcină africană și boala cutanată abundentă. În domeniul sănătății plantelor, UE a angajat
aproape 13 milioane de euro pentru 46 de programe de supraveghere a plantelor dăunătoare în 24
de state membre în 2018, cea mai mare parte a fondurilor fiind destinate luptei împotriva Xylella
fastidiosa, unul dintre cei mai periculoși dăunători ai plantelor din lume. Intrați online pentru mai
multe informații despre programele naționale de cercetare(http://ec.europa.eu/dgs/health_foodsafety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm ) veterinară și programele de examinare(
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/plant_health/survey-programmes_en.htm )
Executivul UE adoptă un raport privind impactul bunăstării animalelor la nivel internațional:
Comisia a adoptat un raport privind impactul activităților internaționale de bunăstare a
animalelor asupra competitivității producătorilor europeni de animale într-o lume globalizată.
Prevenirea ineficientă a ASF din Polonia a fost mustrată de către organul de audit: Biroul de
audit al Poloniei a criticat autoritățile responsabile pentru că nu a limitat răspândirea febrei
aftoase africane (ASF) în întreaga țară și a solicitat luarea unor măsuri adecvate pentru a evita
pierderile economice pentru industria porcilor.
Andriukaitis afirmă că, comisia "nu se poate angaja" încă în acțiuni trans grăsimi: Comisarul UE
pentru sănătate și siguranță alimentară Vytenis Andriukaitis a subliniat faptul că Comisia "nu se
poate angaja" în orice acțiune de combatere a nivelurilor de trans-grăsimi din alimente până când
va avea un impact continuu în evaluarea diferitelor opțiuni de politică.
Producătorii de băuturi spirtoase nu vor să se permită utilizarea reziduurilor de bere fără alcool:
Spiritele UE ale producătorilor de băuturi spirtoase din Europa critică Comisia pentru Mediu,
Sănătate Publică și Siguranță Alimentară din Parlamentul European pentru sprijinul său de a
permite utilizarea reziduurilor din producția de bere fără alcool, votat săptămâna trecută.

Lactalis recunoaște că, contaminarea este aceeași cu cea din 2005: Multinaționala franceză,
aflată în inima scandalului despre lapte contaminat de bebeluș, Lactalis, a recunoscut la 1
februarie că tulpina de Salmonella agona care a determinat o strigare globală după ce 37 de copii
s-au îmbolnăvit, a fost la fel cum s-a întâmplat cu planta Craon în 2005.
Nu este nevoie de acțiuni suplimentare ale UE în privința scandalului laptelui pentru copii
Lactalis, spune Andriukaitis: Nu este nevoie de nicio măsură suplimentară la nivelul UE ca
răspuns la scandalul laptelui contaminat Lactalis, a declarat comisarul UE pentru sănătate și
siguranță alimentară ,Vytenis Andriukaitis, săptămâna aceasta ca răspuns la o întrebare scrisă
Europarlamentar croat socialist Biljana Borzan.
Greens solicită Comisiei să efectueze sondaje Lactalis: Un grup de 9 membri ai Grupului Green
depune la comisarul european pentru concurență, Margrethe Vestager, o îndemnare să cerceteze
practicile fiscale ale firmei franceze Lactalis, inclusiv în Belgia și Luxemburg.
Lituania urmărește cooperarea cu industria alimentară în locul taxei pe zahăr: Ministrul lituanian
al Sănătății, Aurelijus Veryga, a declarat că guvernul țării nu intenționează în prezent să
introducă un impozit pe zahăr. În schimb, autoritățile vizează să colaboreze cu producătorii de
alimente pentru a reduce conținutul de zahăr, sare și grăsimi din produsele lor prin acorduri
voluntare, potrivit ministrului sănătății.
Legea finlandeză privind alcoolul liberalizat aprobată: Legea privind alcoolul din Finlanda a fost
revizuită și aprobată de președintele țării, Sauli Niinistö. Unele dintre modificările aduse includ
includerea în supermarketuri a băuturilor cu un conținut mai ridicat de alcool și permițând
vânzarea de bere de la producătorii mai mici de la fabricile lor de producție.
Marea Britanie a făcut lobby pentru bunăstarea homarului și a crabului: Secretarul britanic
pentru mediu, Michael Gove, a fost îndemnat să includă homari și crabi drept "animale" în
legislația țării privind bunăstarea animalelor. Măsura urmează unei decizii recente a Elveției de a
interzice practica culinară de fierbere a homarilor din cauza unui număr tot mai mare de cercetări
care concluzionează că crustaceele simt durere.
Produsul vegan criticat pentru utilizarea cuvântului "carne" în marketing în Danemarca: Una
dintre principalele organizații de producție de alimente din Danemarca s-a opus lansării unui nou
produs vegan, deoarece are scris pe ambalaj "carne de pământ".
Deputații europeni presează Comisia asupra legalității afirmațiilor de sănătate ale bloggerului:
Deputatul român din Parlamentul European, Daciana Octavia Sârbu, face presiuni asupra
Comisiei Europene cu privire la legalitatea afirmațiilor privind sănătatea și nutriția făcute, nu de
companii, ci de bloggeri și alții pe social media.
PROTECȚIA CULTURILOR
Ombudsmanul european respinge revendicarea împotriva ECHA: Ombudsmanul European nu a
descoperit greșeli în modul în care Agenția Europeană pentru Produse Chimice a comunicat cu
un cetățean al UE în tratarea plângerii privind avizul său despre glifosat.

Rezultatele studiului privind metalele dăunătoare în pesticidele UE/SUA: Companiile de
pesticide au criticat aspru un studiu care a găsit urme de metale grele toxice și petrol în erbicide
pe bază de glifosat, deoarece acestea susțin că cercetarea adoptă o metodologie defectuoasă și
înseamnă pur și simplu „vorbe goale“.
Mai multă claritate cu privire la strategia viitoare a AMR: Strategia Comisiei privind limitarea
poluării cauzate de medicamente, prevăzută în luna mai, nu va conține noi propuneri legislative,
spune Hans Stielstra, șeful adjunct al DG Mediu pentru apă curată. "Ceea ce am putea indica
sunt direcțiile în care am putea dori să gândim și în care am putea dori să explorăm" pentru a
păstra deșeurilor medicale departe de mediul înconjurător, fie că este vorba despre scurgerea de
la ferme sau de scurgerile din fabrică. "Vrem sa avem un spectru foarte larg, nu numai tratarea
apelor reziduale sau fabricarea. Vom revizui toate optiunile de politica tot drumul de la
proiectare pana la eliminare finala sau chiar refolosire acolo unde este posibil", a spus el. O
consultare publică este deschisă până în 21 februarie.
Citește: Briefing - Autorizarea pesticidelor în UE: Cu accent pe glifosat - 01-02-2018
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbW
FpbGluZ2lkPTIwMTgwMjAxLjg0NjU0MzQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMD
E4MDIwMS44NDY1NDM0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDQ5OTY
3JmVtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3J
nJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://
www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614691 )
CITEȘTE: Citiți acest briefing pe tema "Cum este cheltuit bugetul UE: Galileo și EGNOS"
(http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)61467
7)

MEDIU
ECA va examina deșertificarea: Curtea de Conturi Europeană va examina planul UE de
combatere a deșertificării - un rezultat al schimbărilor climatice în care terenurile fertile anterior
deveneau neproductive. Treisprezece țări ale UE s-au înscris la Convenția Organizației
Națiunilor Unite pentru combaterea deșertificării. Auditorii vor vizita cinci dintre ele înainte de a
pregăti un raport pe această temă până la sfârșitul anului.
Firmele solicitate să dezvăluie impactul asupra mediului: Companiile ar trebui să fie obligate să
dezvăluie implicațiile potențiale pe termen lung asupra mediului ale practicilor lor comerciale,
începând cu schimbările climatice, în conformitate cu noile orientări ale politicii UE.

O mai bună apă potabilă pentru toți europenii: Comisia UE propune revizuirea Directivei UE
privind apa potabilă(http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinkin
g_water_directive.pdf ), îmbunătățirea calității și accesului cetățenilor la apa potabilă, precum și
furnizarea de informații mai bune consumatorilor. Un comunicat de presă (http://europa.eu/rapi
d/press-release_IP-18-429_en.htm ), MEMO(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18430_en.htm ) și o foaie de informare(http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pd
f/factsheet_safer_drinking_water.pdf ).
Regulile UE privind apa potabilă - pentru a aborda problema BPA: CE va propune limite pentru
bisfenol-A și alte două perturbatoare endocrine cunoscute, precum și noi previziuni despre
microplastică, în cadrul unei revizuiri a legislației privind calitatea apei potabile.
Miniștrii ceartă promisiunile nerespectate privind calitatea aerului: Comisarul Vella a respins
întreprinderile guvernamentale pentru a aborda eșecurile persistente de a îndeplini standardele
UE privind calitatea aerului ca fiind nesubstanțiale. 9 state membre, respectiv Republica Cehă,
Germania, Spania, Franța, Italia, Ungaria, România, Slovacia și Regatul Unit, se confruntă cu
proceduri de încălcare a normelor privind depășirea limitelor convenite pentru poluarea
atmosferică. A se vedea declarația comisarului Vella aici (https://webmail.lapar.org/cpsess1
940450143/3rdparty/roundcube/#NOP ).
Bruxelles va reduce consumul de butelii cu noi reguli privind apa de la robinet: Îmbunătățirea
calității apei potabile din Europa ar putea reduce consumul de apă îmbuteliată cu 17% și ar
contribui la realizarea strategiei UE de reducere a deșeurilor de plastic.
Bugetul UE nu trebuie să submineze obiectivele ecologice: Comisia pentru mediu a
Parlamentului European (ENVI) a declarat că următorul buget al UE nu ar trebui să finanțeze
proiecte care împiedică obiectivele de mediu ale Uniunii.
McDonalds a cerut să nu mai folosească paie din plastic: McDonalds a fost invitat să renunțe la
utilizarea paietelor din plastic, deoarece ONG-urile intensifică presiunea asupra industriei
alimentare prin folosirea materialelor care nu sunt biodegradabile.
Scoțienii susțin restricții privind reducerea prețurilor din supermarketuri: Majoritatea scoțiților
doresc restricții privind ofertele multi-cumpărate pe alimente bogate în sare, grăsimi și zahăr,
potrivit unui sondaj realizat de Cancer Research UK.
Comisia specială britanică lansează ancheta privind planul de guvernare pe 25 de ani: Comitetul
de Audit al Mediului din Regatul Unit a lansat o scurtă anchetă privind planurile guvernului de a
proteja mediul în următorii 25 de ani.

READ: Proiect de aviz - Politica de coeziune și economia circulară
(http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbW
FpbGluZ2lkPTIwMTgwMjAyLjg0NzIyMTExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE
4MDIwMi44NDcyMjExMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDUxMjAzJm
VtYWlsaWQ9YW5hLnJvY2hhQGVsby5vcmcmdXNlcmlkPWFuYS5yb2NoYUBlbG8ub3JnJn
RhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://ww
w.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE616.863&format=PDF&language=EN&secondRef=01 )

CLIMĂ/ENERGIE
O ofensivă diplomatică pentru a căuta obiective mai dure pentru climă: Ministrul suedez al
climei a solicitat formarea unei noi coaliții în cadrul UE pentru a atinge obiective climatice după
2020.
Oficialii UE sprijină regulamentul privind clădirile eficiente din punct de vedere energetic:
Ambasadorii UE au sprijinit acordul provizoriu încheiat în decembrie anul trecut între
președinția Estoniei și Parlamentul European cu privire la directiva revizuită despre performanța
energetică a clădirilor.
Energia regenerabilă depășește puterea cărbunelui în 2017: În 2017, UE a generat mai multă
energie din partea energiei eoliene, solară și biomasă decât cărbunele, dar utilizarea energiei cu
emisii scăzute de carbon a rămas neschimbată în cadrul blocului celor 28 de națiuni, potrivit unui
nou raport.
Tehnologia anti-climatică "nu funcționează": Tehnologiile capabile să elimine emisiile de carbon
din atmosferă nu vor ajuta lumea să facă față schimbărilor climatice, potrivit unui raport al
oamenilor de știință europeni.
Grupul de experți la nivel înalt oferă o foaie de parcurs pentru o economie mai ecologică și mai
curată: Raportul final stabilește recomandările strategice pentru un sistem financiar care să
sprijine investițiile durabile. Comisia va trece acum la finalizarea strategiei sale privind
finanțarea durabilă pe baza acestor recomandări și va mobiliza pentru investiții durabile. Citiți
comunicatul de presă online(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-542_en.htm ).
CE vizează Portugalia pentru schimbarea energiei regenerabile: UE ar putea sprijini Portugalia
pentru a-și schimba producția de energie de la hidrocentrale, ca răspuns la criza secetei.

COMERȚ/PIEȚE
UE se grăbește să încheie un acord comercial cu Mercosur: Cu o luptă electorală dificilă care se
întâlnește în Brazilia, UE se luptă să încheie negocierile cu grupul de țări Mercosur din America
de Sud. În prezent, totuși, problemele precum deschiderea pieței de etanol, de zahăr și de carne
de vită pentru companiile din America de Sud rămân principalele obstacole în discuțiile
Mercosur. Luna trecută, blocul a oferit Mercosurului importul în UE a 70 000 de tone metrice de
carne de vită la tarife reduse, ceea ce le-a determinat pe deputații irlandezi să spună că nu este
momentul potrivit pentru a asigura un astfel de acord, deoarece Brexit ar putea afecta în
continuare exporturile de carne de vită din Irlanda. Au fost de asemenea oferite cote pentru un
supliment de 40.000 de tone de carne de pasăre și 12.250 de tone de carne de porc. Unele state
membre mai mari din UE par să fie dispuse să discute o ofertă cu 100.000 de tone metrice, dar
partea braziliană așteaptă ca o cotă de carne de vită de cel puțin 130.000 de tone să fie pusă în
discuție.
La sfârșitul negocierilor de săptămâna trecută de la Bruxelles, ministrul ucrainean de externe
Rodolfo Nin Novoa a declarat că este încrezător că Uniunea Europeană și Mercosur pot finaliza
un acord la sfârșitul acestei luni în Paraguay.
Macron sub presiunea fermierilor francezi asupra poziției Mercosur: Președintele francez
,Emmanuel Macron, se află sub focul grupurilor din industria cărnii de vită și al politicienilor din
opoziție care îl acuză că va reveni la promisiunile sale de a se opune unei tranzacții comerciale
"dezechilibrate" cu UE-Mercosur.
84 de miliarde de euro au fost pierduți în urma utilizării în mod necorespunzător a acordurilor
comerciale UE: Potențialul total al contractelor comerciale ale UE a fost neexploatat în valoare
de aproape 84 de miliarde de euro, deoarece reducerile tarifare disponibile rămân subutilizate
atât de companii din Europa, cât și de țări terțe.
Modificările de reglementare ale OMC pentru a împinge brânza Jarlsberg în Irlanda: Cooperativa
norvegiana de produse lactate Tine a decis să investească 750 milioane NOK pentru a construi o
lactație mare în Cork, Irlanda, pentru a produce brânză Jarlsberg cu lapte irlandez. Motivul
acestei acțiuni este o reglementare a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), care va solicita
Norvegiei reducerea subvențiilor acordate de Jarlsberg.
Autoritățile norvegiene și-au descoperit vina în ceea ce privește etichetarea produselor
alimentare: Autoritatea norvegiană pentru siguranța alimentară și-a publicat raportul privind
verificarea mărcilor de lapte și produse lactate în Norvegia. Au fost revizuite 74 de produse de la
23 de companii și s-au constatat discrepanțe în 38 de produse din 20 de întreprinderi.
UE intenționează să lanseze o anchetă antisubvenție privind biodieselul argentinian: Comisia
Europeană va efectua o anchetă privind subvențiile acordate producătorilor de biodiesel din
Argentina de către țările din America de Sud, ca reacție la o plângere depusă de Comitetul
European pentru Biodiesel.

China se angajează să ridice interdicția privind carnea de vită britanică în cursul acestui an:
China a promis să deschidă piața pentru carnea de vită din Marea Britanie pentru prima dată timp
de douăzeci de ani, reflectând angajamente similare luate recent cu Franța.
Comisia impune măsuri privind produsele din fontă din China: Comisia a impus taxe
antidumping definitive asupra pieselor turnate din fier din China. Măsurile variază de la 15,5% la
38,1%. Ancheta a fost inițiată în decembrie 2016 ca urmare a unei plângeri din partea a șapte
producători din UE cu privire la produsele din China și India. Ancheta a constatat că nu există
dumping în cazul Indiei. UE a aplicat măsuri antidumping pentru același produs importat din
China deja în trecut între 2005 și 2011.

INSTITUȚII
Noul Cod de conduită al Comisiei intră în vigoare: Comisia a adoptat în mod oficial noul Cod de
conduită(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3167_en.htm ) pentru membrii Comisiei
Europene pe care președintele Juncker la anunțat în statul său adresat Uniunii. Noul Cod de
Conduită cuprinde, în special, îmbunătățiri privind activitățile post-birou, interesele financiare,
prevenirea conflictelor de interese și asigurarea unei mai mari transparențe și responsabilități.
Mai multe detalii pot fi găsite online aici(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-504_en.htm
) în toate limbile oficiale ale UE.
Oficiul pentru soiuri de plante din UE -optează pentru a înceta atribuirea sarcinilor către Regatul
Unit înainte de Brexit: Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCVO) va înceta să atribuie
examenul tehnic al plantelor în Regatul Unit, unde se așteaptă ca examinarea să dureze după data
de încheiere a Brexit; a notificat Agenția Europeană.
Paraskevi Michou în calitate de nou director general pentru migrație și afaceri interne: Mai multe
detalii sunt disponibile online(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-544_en.htm ).
Parlament
- Deputatul european Edouard FERRAND (ENL, FR) a decedat la 1 februarie la vârsta de 52 de
ani. El a fost vicepreședinte al grupului ENL și șef al delegației Frontului Național în Parlament.
A devenit membru al Parlamentului European în 2014 și a fost membru al Comisiei pentru
agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) și al delegației UE-Turcia. El va fi înlocuit de Jacques
COLOMBIER.
- Europarlamentarul Gabriela ZOANĂ (S & D, RO) s-a alăturat Parlamentului ca membru,
înlocuindu-l pe Viorica DĂNCILĂ, care a devenit premier în România.
- Deputatul european Gianni PITTELLA și-a anunțat candidatura pentru Senatul italian.
Alegerile au loc la 4 martie. PITTELLA a declarat reporterilor că decizia sa nu este una ușoară,
dar că speră să învingă forțele de dreapta împotriva UE, să injecteze o perspectivă europeană în
alegerile italiene și să ofere Italiei de sud o voce mai puternică. Un eurodeputat german, Udo

BULLMANN (DE), va conduce grupul în mod provizoriu până la alegeri. Dacă PITTELLA
asigură un loc, un nou președinte va fi ales pentru a conduce grupul până la alegerile europene
din primăvara viitoare.
- Europarlamentarul Anneleen VAN BOSSUYT (ECR, BE) a fost ales ca lider de conducere
pentru alegerile locale (14 octombrie 2018) la Ghent. Ea este deputat în Parlamentul European
din 2015 și este președinta comisiei pentru piața internă și comitetul pentru protecția
consumatorilor (IMCO).
Organizarea pentru brumble: Bumblebee Conservation Trust din Marea Britanie a semnat recent
registrul de transparență al UE. Înregistrarea organizației vine cu doar câteva săptămâni înainte
ca Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară să lanseze revizuirea actualizată a trei
pesticide neonicotinoide controversate, pe care unii le-au învinuit în parte pentru populația
albinelor în declin din Europa.
BoldT: Morten PETTERSEN se va alătura echipei ca partener fondator în martie. În noul său rol,
dl PETTERSEN se va concentra pe afacerile de comunicații nordice și de gestionare a crizelor.
Centrul european de formare europeană (CIFE): Fostul președinte al Consiliului și ministrul
belgian de stat, Herman VAN ROMPUY, a fost ales președinte, urmărind Philippe
MAYSTADT.
Asociația furnizorilor de centrale electrice europene (EPPSA): Martin POGOREUTZ a fost ales
noul președinte.

BREXIT
Consiliul Afacerilor Generale a adoptat directive de negociere (https://ec.europa.eu/c
ommission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-unitedkingdom_en ) privind perioada de tranziție, care va dura de la 29 martie 2019 până la 31
decembrie 2020. Regatul Unit nu va fi reprezentat în această perioadă, dar va trebui totuși să
respecte legislația UE. Potrivit negociatorului șef adjunct al Comisiei Europene, Sabine
WEYAND, adoptarea a dus UE27 doar câteva minute mai departe. Michel BARNIER a respins
ideea că negocieril Brexit-ului ar putea avea loc până la sfârșitul anului, deoarece UE
intenționează să finalizeze textul până în octombrie înainte de ratificare. De asemenea, el a
respins motivele exprimate de secretarul britanic al Brexit-ului ,David DAVIS, pentru Marea
Britanie de a avea un cuvânt de spus asupra oricăror noi legi UE la care ar fi supus în timpul
fazei de implementare.
Cu toate acestea, premierul britanic Theresa MAY a contestat decizia, deoarece a promis că va
înceta libera circulație în martie 2019 și nu după perioada de tranziție. Negociatorul-șef al
Parlamentului European, Guy VERHOFSTADT, a refuzat, declarând că drepturile cetățenilor nu
sunt negociabile și că crearea de două seturi de drepturi pentru cetățenii UE nu este acceptabilă.

O analiză guvernamentală prevede că Marea Britanie va fi mai gravă sub orice scenariu Brexit, a
stârnit furie. Chiar și în cazul în care rămâne în uniunea vamală, creșterea va fi lovită de 2% pe o
perioadă de 15 ani, în timp ce fiecare sector va suferi. Deputații europeni de la Bruxelles au fost,
de asemenea, înfuriați de analiza impactului. Guvernul britanic va publica analiza Brexit, după ce
opoziția a obținut un vot care solicita eliberarea sa.
În cadrul unei audieri la Brexit, la 1 februarie, președintele comisiei parlamentare pentru afaceri
economice și monetare, Roberto GUALTIERI, a avertizat că deputații europeni vor analiza
acordul final de retragere dintre UE și Regatul Unit "în fiecare linie, fiecare virgulă, fiecare stop
și fiecare propoziție". Într-un tweet, deputatul grupului ALDE Catherine BEARDER (Regatul
Unit) a subliniat că niciunul dintre deputații conservatori sau ai UKIP nu a fost prezent în
dezbatere.

Pentru mai multe informatii:
Textul directivelor de negociere(https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiati ons/negotiating
-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en )
Consiliul European (articolul 50) Orientări, 15 decembrie 2017
(http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/15/european-council-art-50-gu
idelines-for-brexit-negotiations/ )
Site-ul grupului operativ 50(https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en )

Comisia aprobă o nouă indicație geografică din Regatul Unit: Comisia a aprobat adăugarea unui
nou produs din Regatul Unit la Registrul calității indicațiilor geografice protejate (IGP).
Termenul "tradițional welsh caerphilly", denumit și "tradiționalul Caerifili galez"
(http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=16700&local
e=en ) (ambii termeni sunt protejați), este o brânză albă, tare, cu un gust ușor ușoară de lamaie.
Este produsă în Țara Galilor din lapte pasteurizat sau crud produs pe fermele galeze și este de
fapt singura brânză nativă din această regiune.
CE urmărește să protejeze standardele ecologice post-Brexit: Bruxelles-ul încearcă să se asigure
că Regatul Unit menține standarde ridicate de mediu ca o condiție pentru comerțul cu UE postBrexit pentru a menține un "teren de egalitate".
Brexit amenință lipsa inspectorilor veterinari, audierea conferințelor: Un deficit de veterinari care
inspectează abatoarele și o reticență din ce în ce mai mare în rândul cetățenilor est-europeni de a
căuta un loc de muncă în Marea Britanie amenință lanțul de aprovizionare cu alimente după
Brexit.

Studiul guvernului olandez evaluează costurile barierelor netarifare ale Brexit asupra economiei
naționale: Un "dur" Brexit ar putea determina Țările de Jos să-și piardă până la 4,25% din
creșterea produsului intern brut până în 2030, echivalentul a 4000 de euro, conform noului raport
al guvernului olandez.
Industria lactatelor scoate la iveală costul "greu Brexit": Exportatorii britanici de produse lactate
se vor confrunta cu plăți anuale de taxe de peste 1,7 miliarde de euro, în cazul în care tarifele
comerciale ale OMC ar fi singura opțiune ca urmare a unui Brexit "fără acord".
CITEȘTE: Guvernul găsești despre brexit și comerț (http://www.bbc.co.uk/news/uk-walespolitics-42907875 )

ALTELE
Comisia lansează Observatorul și Forumul UE Blockchain: Tehnologiile Blockchain, care
stochează blocuri de informații care sunt distribuite în rețea, sunt considerate un progres major,
deoarece ele oferă niveluri înalte de trasabilitate și securitate în tranzacțiile economice online. Se
așteaptă ca acestea să influențeze serviciile digitale și să transforme modelele de afaceri într-o
gamă largă de domenii, cum ar fi asistența medicală, asigurări, finanțe, energie, logistică,
gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală sau servicii guvernamentale. Comisia a finanțat
proiecte de tip blockchain prin intermediul programelor de cercetare ale Uniunii Europene
FP7(https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm ) și Orizont 2020(https://ec.europa.eu/progr
ammes/horizon2020/ ) începând cu 2013. Până în 2020, va finanța proiecte care ar putea
beneficia de tehnologii de tip blockchain cu până la 340 de milioane de euro. Comunicatul de
presă(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_en.htm) și o foaie de date (http://e uropa
.eu/rapid/press-release_IP-18-521_en.htm ) sunt disponibile online.
Investiţii:
- 30 milioane de euro suplimentari din partea UE pentru microîntreprinderi din Irlanda în
următorii 5 ani. Mai multe informații despre acord pot fi găsite în acest comunicat de presă
(https://ec.europa.eu/commission/news/additional-eu30-million-commitment-eu-micro-enterpri
ses-ireland-over-next-5-years-2018-jan-30_en ).
Comisia acordă aproape 330 milioane EUR subvenții de cercetare cercetătorilor post-doctorale și
programelor de formare inovatoare. Puteți găsi mai multe detalii despre bursele
individuale(https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/msca-individualfellowships_en ) de acțiuni Marie Skłodowska-Curie și despre cofinanțarea programului
regional, național și internațional(https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/mscacofund_en ), precum și o fișă informativă despre acțiunile Marie-Skłodowska-Curie (https://ec
.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie/files/msca-factsheet_en.pdf )online.
- 471,5 milioane de euro din Fondul de coeziune(https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf )
sunt investite în dezvoltarea sectorului feroviar din vestul Bulgariei.

- Aproape 125,5 milioane de euro din fondurile politicii de coeziune sunt investite în sistemul
curat și modern de trenuri de navă în Ungaria.
- Proiect pilot de 50 de milioane EUR lansat pentru a sprijini rețeaua centrelor de competență în
domeniul securității informatice: citiți cererea de propuneri (http://ec.europa.eu/research/particip
ants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ict-03-2018.html ).
- BEI va acorda 35 de milioane de euro Organizației Cipru pentru stocarea și gestionarea
stocurilor de petrol (COSMOS) pentru a construi o unitate de depozitare privată de 210.000 de
tone.

