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Stimati colegi, 

Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR 

care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima 

perioada. 

 

 

AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ 

 
Alegerile europene pot întârzia punerea în aplicare a noii PAC până în 2022: 

Instituțiile europene se confruntă cu o cursă împotriva timpului pentru a ajunge 

la un acord privind PAC post-2020, o revizuire de doi ani a politicii actuale - cel 

mai probabil rezultat în cazul în care noua înțelegere referitoare  la timp este fără 

success - potrivit președintelui Comitetului pentru Agricultură și Afaceri Rurale 

al Parlamentului European (ComAgri). 

  

Deputații europeni au înmânat lista dorințelor PAC: Opt deputați europeni ai 

PPE au înmânat o listă de dorințe a reformei PAC către Herbert Dorfmann 

(raportor pentru comunicarea PAC). Deputații europeni au cerut ca nicio reformă 

a PAC să nu fie implementată până în 2024, pentru a acorda timp Bruxelles-ului 

de a evalua în mod corespunzător impactul Brexit, se tem că multe dintre acestea 

vor da naștere unui dezastru sectorului agricol din bloc. Aceștia au cerut, de 

asemenea, ca primul și al doilea pilon al PAC să rămână individuali și a cerut 

Comisiei să asigure că reforma nu permite capitalelor naționale să contracareze 

ceea ce a fost una dintre politicile cu adevărat comune ale Europei. Deputații au 

făcut, de asemenea, mai multe cereri specifice mediteraneene, cum ar fi 

solicitarea ca Bruxelles-ul să mențină regulile actuale privind fructele și 

legumele. Ei au adăugat că PAC ar trebui să recunoască în mod corespunzător 

avantajele de mediu furnizate de fermierii de ovine și caprine și de producătorii 

de proteaginoase. 

  

Agri discută despre PAC: Mai multe țări membre, printre care Franța și Italia, au 

intervenit în orice schimbare a așa-numitului sprijin voluntar cuplat pentru 

agricultori, care subvenționează direct nivelurile de producție pentru obiecte 

sensibile cum ar fi mielul crescut pe dealuri abrupte. Germania și țările nordice 

se confruntă în mod tradițional cu astfel de plăți, pe care le consideră 

distorsionate în calea comerțului. Un oficial din cameră a declarat că întâlnirea 

AAP a inclus "o dezbatere " privind plățile directe, sprijinul  



 
 

cuplat voluntar și măsurile de piață în cadrul PAC. Funcționarii au exprimat, de asemenea, opinii 

puternice cu privire la modalitatea adecvată de a oferi o distribuție mai echitabilă a plăților prin 

limită și așa-numitele "plăți degresive", astfel încât fermelor mari să li se acorde mai puțin. Țări 

precum Republica Cehă și Slovacia și regiuni precum estul Germaniei sunt fermi împotriva unor 

astfel de politici, așa cum modelele lor agricole se bazează pe fermele mari – un model din 

marile cooperative ale comunismului. 

 

PAC ar trebui să sporească sprijinul pentru inițiativele mai multor participanți: Politicile agricole 

ale UE sunt prea concentrate asupra fermelor individuale și ar trebui să acorde mai mult sprijin 

acțiunilor grupului pentru a îmbunătăți mediul și sustenabilitatea socială a sectorului, potrivit 

noilor rezultate ale cercetării. 

Spania cere CE să renunțe la planurile de cofinanțare ale PAC: Spania va sprijini reformele 

Comisiei Europene post-2020 pentru PAC, cu condiția abandonării planurilor de cofinanțare 

națională, potrivit ministrului agriculturii al țării. 

Agricultura este cea mai profitabilă în Țările de Jos: Agricultorii olandezi au câștigat în medie 

aproximativ 57.000 de euro în 2017, ceea ce este de aproape patru ori mai mare decât media 

veniturilor agricole din UE-28. 

Legislația privind lanțul alimentar pornește pe drumul următor în luna aprilie: O evaluare a 

impactului legislației planificate privind lanțul alimentar a ajuns la Comisia de control a 

reglementărilor Comisiei Europene, care a prezentat până la sfârșitul lunii februarie sfatul său. 

Consiliul de administrație este un organism intern al Comisiei care trebuie să semneze cu privire 

la soliditatea legislației. 

 

Ministerul de Finanțe al Poloniei va revizui sistemul de TVA pentru produsele alimentare: 

Ministerul polonez al Finanțelor a dezvăluit planurile de revizuire ale sistemului de taxe pe 

valoarea adăugată (TVA) a țării pentru produsele alimentare. În cadrul planului, modelul curent 

bazat pe accize trebuie înlocuit cu un nou sistem bazat pe nomenclatura mărfurilor din 

Nomenclatura Combinată (CN) a UE, potrivit oficialilor ministerului de rang înalt. 

 

Directorul francez de retail critică planul de creștere a prețurilor alimentelor de la Macron: 

Michel-Edouard Leclerc, șeful lanțului de supermarketuri E.Leclerc din Franța, a avertizat atât 

guvernul, cât și producătorii din țară că în prezent nu există niciun mecanism care să permită 

încheierea cu amănuntul a produselor alimentare lanț pentru a trece înapoi în comunitatea 

agricolă a creșterilor de preț asupra produselor neagricole. 

SAFE îndeplinește regulamentul privind etichetarea duală: Grupul de campanii Safe Food 

Advocacy Europe (SAFE) a respins o propunere de regulament de punere în aplicare a Comisiei 

privind etichetarea originii atunci când sursa principalului ingredient diferă de cea a produsului 

în ansamblul său. 

Fermierii olandezi “se țin de prostii” când vine vorba despre statisticile vitelor: Guvernul olandez 

a găsit fraudă larg răspândită printre fermierii olandezi dornici să-și protejeze bovinele de lapte 

de la sacrificare. Olanda trebuie să reducă dimensiunea cirezii de lapte pentru a opri vacile care 

emit cantități ilegale de fosfați. Fermierii olandezi au o scutire de la normele blocului de emisii 

de nitrați, permițându-le să se răspândească mai mult gunoi de grajd decât fermierii în restul 

blocului. Cu toate acestea, această scutire este condiționată de respectarea de către agricultori a  

 



 
 

normelor privind emisiile de fosfați. Haga a fost forțată să solicite o masivă sacrificare a vacilor 

de lapte pentru a menține nivelul de poluare sub control. 

 

SĂNĂTATE 

 
Parlamentul UE se ocupă de transportul animalelor: 223 de deputați europeni au depus o cerere 

oficială de înființare a unei comisii de anchetă privind transportul animalelor. Cererea trebuie 

acum evaluată de serviciul juridic al Parlamentului și discutată în cadrul Conferinței 

președinților. 

 

Campaniile de creștere a gradului de conștientizare a febrei aftoase din Africa vor fi lansate în 

UE: Statele membre au susținut o propunere a Comisiei de consolidare a unei campanii de 

comunicare la nivelul UE privind riscul asociat febrei porcine africane (ASF) în încercarea de a 

opri răspândirea bolii . 

Curtea de Conturi examinează politica UE privind siguranța alimentelor: Curtea Europeană de 

Conturi examinează dacă politicile UE și punerea lor în aplicare de către statele membre au fost 

eficiente în asigurarea siguranței produselor alimentare consumate în bloc.  

UE aprobă noi orientări pentru brânzeturile procesate: Un comitet permanent al Comisiei 

Europene a aprobat două instrucțiuni privind utilizarea brânzei ca materie primă în prelucrarea 

produselor alimentare. 

Interdicția UE privind formaldehida în hrana pentru animale intră în vigoare la sfârșitul lunii 

februarie: Noile norme UE care interzic utilizarea formaldehidei în hrana animalelor vor intra în 

vigoare la sfârșitul acestei luni, după ce vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

în 8 februarie. 

Europeni consumă un nivel ridicat de alimente procesate: Cercetarea publicată în jurnalul Public 

Health Nutrition a constatat că cetățenii UE - în special britanicii și germanii - consumă cantități 

colosale de alimente prelucrate. Cercetările efectuate în 19 țări au arătat că 50,4% din toate 

alimentele consumate de gospodăriile din Marea Britanie sunt ultra-procesate - adică alimente 

precum cerealele zaharoase, gustările sărate, pâinea industrială și deserturile și mesele gata 

preparate. Cantitatea de alimente consumate în Germania a fost de 46,2%, în timp ce Portugalia 

și Italia s-au descurcat mult mai bine, la 10,2% și, respectiv, 13,4%. O asociere semnificativ 

pozitivă a fost gasită între disponibilitatea natională de uz casnic de alimentele ultra-procesate si 

prevalenta nationala a obezitatii in randul adultilor, au spus cercetatorii. 

EFSA spune ca bebelusii ar putea consuma de patru ori limita sigura pentru alcaloizii tropanici 

fatali: Bebelusii ar putea consuma pana la patru ori limita de siguranta a alcaloizilor tropanici 

mortali, a găsit Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) ca urmare a unei 

evaluari extinse a expunerii. 

Publicitatea băuturilor botanice oprită din cauza afirmațiilor de sănătate: Anunțurile pentru apa 

infuzată cu rozmarinul de plante medicinale, care au susținut că îmbogățirea botanică a 

îmbunătățit memoria și a prevenit boala Alzheimer, artrita și cataracta, a fost eliminată ca urmare 

a plângerilor către Autoritatea pentru standarde de publicitate din Marea Britanie. 

 



 
 

Un studiu găsește substanța chimică BPA în 86% dintre adolescenți: Un studiu realizat de 

Universitatea din Exeter din Regatul Unit a constatat că 86% dintre adolescenți au bisfenol A 

(BPA) în urină. Acest lucru se întâmplă in ciuda faptului că adolescentii din studiu au ținut dietă 

în mod deliberat pentru a evita expunerea la substanțe chimice. 

Olanda va acorda suplimente pentru renunțarea la vitamina B6: Olanda intenționează să permită 

suplimentele de renunțare la vitamina B6 de la o interdicție națională de a fortifica alimente și 

băuturi cu vitamine pe care nu le conțin în mod natural. 

Spania încheie un acord major în domeniul industriei pentru reducerea sării, a zahărului și a 

grăsimilor până în 2020: Guvernul spaniol a asigurat un angajament amplu din partea industriei 

alimentare pentru reducerea semnificativă a conținutului de sare, zahăr și saturație a peste 3500 

de produse în următorii trei ani. 

Războiul Spaniei împotriva sării, a zahărului și a grăsimilor " un câștig atât pentru inovare cât și 

pentru industrie: Istoric, pionierat și un câștig pentru industria alimentară, precum și pentru 

sănătatea generațiilor viitoare, este modul în care guvernul spaniol vede semnat săptămâna 

aceasta pentru a reformula conținutul de zahăr, sare și grăsimi la peste 3500 de produse până la 

sfârșitul anului 2020 și pentru a îmbunătăți accesul la opțiuni alimentare mai sănătoase. 

Dovezile ca impozitele pe zahar îmbunatatesc sănătatea sunt "slabe", spune raportul: S-a publicat 

un raport pentru Ministerul Sanatatii din Noua Zeelanda care concluzioneaza ca dovezile care 

arata ca impozitele pe zahar îmbunătățesc sanatatea sunt slabe. 

UE sprijină controalele stricte ale salmonelei din Danemarca: Statele membre ale UE au susținut 

planurile de a permite Danemarcei să introducă noi controale salmonelice asupra importurilor de 

păsări de curte. 

 

 

INOVARE/PROTECȚIA CULTURILOR 

 
Agricultura a rămas în urma altor sectoare în utilizarea noilor tehnologii - Raportul WEF: 

Sectorul agricol este unul dintre cei care se află în situația de a profita de tehnologiile emergente 

care au potențialul de a transforma sistemele alimentare globale, a constatat un nou raport. 

"Trebuie să abordăm imensul decalaj rural-urban": Comisarul Hogan a avertizat că abordarea 

"imensului decalaj rural-urban în furnizarea de bandă largă" este vitală pentru atingerea 

obiectivelor agricole pentru "digitizare și modernizare". Deși 76% din populația UE are acum 

acces la bandă largă rapidă, doar 40% din casele din zonele rurale au un astfel de acces. "Acesta 

este un handicap serios pentru dezvoltarea de noi afaceri, locuri de muncă și prosperitate". 

Comisarul a subliniat că aproximativ 6 miliarde de euro din fonduri UE au fost dedicate 

îmbunătățirii dezvoltării zonelor rurale, în special zonele periferice - beneficiind în jur de 18 

milioane de cetățeni din mediul rural. 

Apel pentru o "PAC inteligentă" pentru a stimula o alimentație sănătoasă: Asociația industrială, 

Freshfel Europe, și-a unit forțele cu două grupuri de campanii de sănătate pentru a solicita 

Comisarului UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, să dezvolte ceea ce se 

numește o politică agricolă comună inteligentă - care stimulează alimentatia sănătoasă. 

Autoritatea europeană de reglementare declară lipsa de claritate a regulilor privind pesticidele: 

Sistemul de aprobare și control al pesticidelor din Europa suferă de o "lipsă de claritate", a  



 
 

afirmat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, deoarece procesul este supus unei 

examinări sporite. 

Procedura de autorizare a UE pentru pesticide (GLYF): Deputații europeni au sprijinit înființarea 

unei noi comisii speciale, care să analizeze procedura de autorizare a pesticidelor din UE, ca 

urmare a scandalului Monsato Papers. Noul comitet va evalua eșecurile și conflictele de interese 

potențiale, rolul Comisiei Europene în reînnoirea licenței de glifosat, precum și rolul agențiilor 

UE. Acesta va fi alcătuit din 30 de membri și mandatul său va dura nouă luni de la prima sa 

întâlnire. Angélique DELAHAYE (FR) a fost numită în calitate de coordonator al grupului PPE 

pentru comitet. 

Germania stabilește o strategie pentru a pune capăt utilizării glifosatului: Noul guvern german a 

propus un obiectiv de a pune capăt utilizării glifosatului în țară, deși fără a preciza un interval de 

timp exact pentru retragere, în timp ce intenționează să ofere subvenții publice pentru a sprijini 

dezvoltarea de alternative mai durabile din punct de vedere ecologic. 

Danemarca reduce vânzările de pesticide ilegale: Numărul de distribuitori care vând pesticide 

daneze ilegale a scăzut cu mai mult de jumătate în perioada 2016-2017, potrivit unor noi cifre ale 

Agenției Daneze pentru Protecția Mediului. 

Bayer oferă Comisiei remedii suplimentare pentru a aproba oferta de preluare de la Monsanto: 

Multinaționala germană Bayer s-a oferit să renunțe la semințe și pesticide în încercarea de a 

obține aprobarea departamentului de concurență al Comisiei Europene pentru preluarea ofertei 

Monsanto. 

Parlamentul polonez modifică proiectul de lege privind OMG-ul: Parlamentul polonez a votat 

pentru modificarea proiectului de lege al țării privind OMG-ul, care în prezent se află sub acte 

legislative de către parlamentarii din Sejm, camera inferioară a parlamentului. Într-o măsură de 

restrângere a agriculturii modificate genetic, noua legislație modifică sancțiunile pentru 

persoanele care, cultivând astfel de organisme în Polonia, dăunează vieții și sănătății oamenilor 

și mediului. 

 

 

MEDIU 

 
Următorul Consiliu Agri se va face pentru a discuta Strategia de bioeconomie: Miniștrii 

agriculturii europeni urmează să abordeze revizuirea recent publicată a strategiei UE privind 

bioeconomia, publicată în noiembrie. În ceea ce privește produsele alimentare, strategia 

urmărește promovarea unor politici care să conserve resursele naturale și să promoveze inițiative 

ecologice în sectorul alimentar și al agriculturii. Agricultorii atașați au convenit să discute despre 

modul în care pot fi atinse astfel de obiective generale. De exemplu, președinția bulgară a pus 

întrebarea "Ce se poate face la nivel național pentru o mai bună integrare a agricultorilor și a 

forestierelor în lanțurile de valori bioeconomice?" Rezultatul discuțiilor dintre miniștri va fi 

rezumat și transmis Comisiei Europene. 

Marcarea datelor poate reduce risipa alimentelor: Comisia a publicat un studiu care estimează că 

până la 10% din cele 88 de milioane de tone de deșeuri alimentare produse anual în UE sunt 

legate de marcarea datelor. Studiul a constatat o variație largă în practicile de marcare a datelor, 

care, împreună cu o lizibilitate redusă a marcajelor date (pentru 11% dintre produsele din  



 
 

eșantion), nu facilitează înțelegerea consumatorului. Marcarea datelor este tratată în mod specific 

de Comisie ca parte a Planului de acțiune pentru economia circulară 

(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-

economy_en ) pentru a preveni generarea de deșeuri alimentare în UE. Studiul Comisiei este 

disponibil aici (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-

11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en ). 

Propunerea legislativă a UE privind apa potabilă urmărește reducerea utilizării sticlelor din 

plastic: Comisia Europeană a propus o legislație revizuită pentru îmbunătățirea calității apei 

potabile, a accesului la apă potabilă și a informațiilor despre costul acesteia. Această mișcare este 

concepută parțial pentru a încuraja consumatorii să renunțe la cumpărarea apei în sticle de 

plastic. 

Bulgaria anunță reprimarea poluării atmosferice: Bulgaria va introduce standarde de calitate 

pentru combustibilii solizi utilizați pentru încălzirea gospodăriilor în cadrul planurilor care sunt 

concepute pentru a rezolva problema poluării aerului, potrivit ministrului mediului din țară. 

Fabrica de celuloză a fost sancționată împotriva incidentului de poluare Tagus: Ministerul 

Mediului din Portugalia a comandat o fabrică de celuloză de la Celtejo pentru a reduce consumul 

de deșeuri cu 50% până la 60 de zile după un incident major de poluare de pe râul Tagus. 

 

 

CLIMĂ/ENERGIE 

 
Reducerea consumului de alimente și modificarea dietelor necesare pentru reducerea emisiilor în 

agricultură: O nouă analiză arată că reducerea emisiilor doar prin schimbări în practicile agricole 

nu va fi suficientă pentru a limita încălzirea globală la 1,5 ° C, dar trebuie să fie completată de 

schimbări în diete și reduceri în deșeurile alimentare. 

Consumul de energie peste obiectivul de eficiență din 2020: Consumul de energie al statelor 

membre ale UE în 2016 a scăzut în afara obiectivului cheie de îmbunătățire a eficienței cu 20% 

până în 2020, au arătat cele mai recente date Eurostat. 

CE aprobă un fond de 98,2 milioane de euro pentru proiecte cu emisii reduse de dioxid de 

carbon: Comisia Europeană a aprobat un fond de investiții de 98,2 milioane de euro pentru a 

sprijini tranziția Europei la o economie circulară cu emisii reduse de carbon, în cadrul 

programului de finanțare a mediului LIFE. Un comunicat de presă(http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-18-671_en.htm ) și o anexă(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

672_en.htm ) cu detalii despre cele 10 proiecte sunt disponibile online. 

Reformele ETS trec ultimul obstacol în Parlamentul European: Operatorii instalațiilor industriale 

din Europa sunt obligați să plătească un preț mai mare pentru CO2 pe care îl pompează în 

atmosferă după ce Parlamentul European a convenit să consolideze EU ETS. 

CE aprobă mecanismele de capacitate a electricității: Comisia Europeană a aprobat subvenții 

pentru furnizarea de energie electrică în șase state membre, inclusiv o schemă de sprijin 

controversată în Polonia. 

Franța ar putea obține până în 2050 gaze regenerabile de 100%: Până în 2050, Franța ar putea să 

producă tot gazul său din surse regenerabile, în principal prin biogaz. 

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-671_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-671_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-672_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-672_en.htm


 

 

COMERȚ/PIATĂ 

 
Resursele globale de cereale - atingerea nivelul ridicat: Rezervele globale de cereale sunt 

așteptate să atingă niveluri record în 2018, parțial determinate de o creștere mai mare decât cea 

prevăzută a stocurilor de grâu ale UE și a producției de porumb. Cu toate acestea, producătorii de 

cereale din UE sunt afectați de prețuri scăzute și costuri ridicate. 

UE -  să rămână exportator net în piața de zahăr supradimensionată: În ciuda excedentelor mari 

de pe piețele mondiale, UE este în măsură să rămână un exportator net pentru zahăr în următorii 

ani, deoarece costurile de producție ale acesteia sunt mai mici decât cele din țările rivale.  

Mărcile comerciale ar putea evita regulile de etichetare a originii: Mărcile care sugerează că un 

produs provine dintr-o anumită țară sau regiune ar putea fi o modalitate de a evita regulile 

planificate de etichetare a originii, au avertizat contribuabilii la o consultare online care a fost 

închisă la 1 februarie. 

Preocupări și opoziție cu politica privind indicațiile geografice: Etichetarea GI a atras 

controverse, preocupări și critici de când conceptul de protejare a denumirilor de produse 

geografice a început să fie codificat cu mulți ani în urmă. UE - cel mai entuziast suporter global 

al conceptului și protagonist principal în încercările de a globaliza recunoașterea IG în comerțul 

internațional - a atras partea leului din preocupările exprimate în ultimii ani. 

"Nu vă îngrijorați de acordul Mercosur": Potrivit comisarului Hogan, mingea este acum în 

instanța țărilor Mercosur pentru a decide ce va face Europa în schimbul accesului sporit la piața 

primară a cărnii de vită din UE. "Ei nu pot să decidă între ei despre ceea ce sunt pregătiți să ne 

ofere în schimbul concesiilor pentru agricultură". "Vom vedea în martie care vor fi cele mai 

recente propuneri". "Dacă s-a întâmplat, o înțelegere Mercosur nu va intra în vigoare pentru zece 

ani". "Ceea ce încerc să fac este să mă uit la piețe în prezent în Mexic, Japonia și China, care ar 

oferi tuturor produselor noastre acces imediat pe piață". 

UE acuză Rusia de încălcări ale combaterii porcinelor în UE: UE a acuzat Rusia cu privire la 

carnea de porc, explicând de ce crede că Moscova nu a respectat o hotărâre a Organizației 

Mondiale a Comerțului (OMC) asupra acestei chestiuni. 

Brazilia nu se încadrează în cota de pui de carne din UE: Brazilia pare să nu-și mai atingă cota de 

UE pentru carnea de pasăre sărată pentru prima dată, pierzând cel puțin 50 de milioane de dolari 

în veniturile din export. 

 

 

INSTITUȚII 

 
Spitzenkandidaten: Parlamentul a votat, miercuri, în ședință plenară, o rezoluție care respinge 

candidații președintelui Comisiei Europene care nu sunt "candidați" la conducerea partidelor 

politice europene pentru a conduce instituția în următorii cinci ani. Acest sistem a fost folosit 

pentru prima dată în 2014, pentru a selecta actualul președinte al Comisiei, Jean-Claude Juncker, 

care susține același sistem utilizat pentru a-și găsi succesorul. Votul a fost susținut de 457 de  



 
 

voturi pentru, 200 de voturi împotrivă și 20 de abțineri. Esteban GONZÁLEZ PONS (PPE, ES) 

este raportorul Parlamentului. 

Componența parlamentului: Deputații au votat să scadă dimensiunea următorului Parlament de la 

751 la 705 de locuri. 46 dintre cele 73 de locuri din Marea Britanie vor fi eliberate potențial 

pentru noile țări care se vor alătura blocului, în timp ce 27 dintre acestea vor fi distribuite între 

14 state membre UE subreprezentate. Propunerea a fost aprobată cu 431 de voturi pentru, 182 de 

voturi împotrivă și 61 de abțineri. Pedro SILVA PEREIRA (S & D, PT) și Danuta HÜBNER 

(PPE, PL) sunt coraportori ai raportului. Consiliul trebuie să decidă în unanimitate cu privire la 

propunere. 

 

Deputații europeni au votat pentru a pune capăt mandatului lui Ryszard CZARNECKI (ECR, 

PL) în calitate de vicepreședinte al Parlamentului, după ce el a numit colegul său polonez 

polonez Róża Thun (PPE) un "shmaltsovnik", un termen folosit pentru a descrie pe cineva care 

este un colaborator nazist. 

 

Europarlamentarul Jacques COLOMBIER (ENF, FR) s-a alăturat Parlamentului ca membru, în 

vigoare de la 2 februarie, în locul lui Edouard FERRAND care a decedat. 

 

Europarlamentarul Gabriela ZOANĂ (S & D, RO) s-a alăturat comisiei pentru agricultură și 

dezvoltare rurală (AGRI). 

 

Europarlamentarul Jiří MAŠTÁLKA (GUEN / NGL, CZ) s-a alăturat comisiei pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI). 

 

Josu JUARISTI ABAUNZ (GUE / NGL, ES) a părăsit comisia pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară (ENVI). 

Banca centrală europeană: Comitetul executiv la numit pe Hans-Joachim KLÖCKERS, în 

prezent Director General pentru Dezvoltare Economică, în calitate de Director General al 

Relațiilor Internaționale și Europene din 15 martie, în locul lui Frank MOSS, care s-a retras în 

decembrie 2017. 

 

Rapoartele CoR: Roby BIWER (PSE, LU) a fost numit raportor pentru biodiversitate. André 

VAN DE NADORT (PSE, NL) a fost numit raportor pentru strategia plastică. Andrew COOPER 

(EA, UK) a fost numit raportor pentru guvernarea climatică după 2020. 

  

Afacerile publice: A consolidat echipa cu trei noi angajați. Mélanie YAMMINE s-a alăturat în 

calitate de manager de cont pentru a contribui la creșterea portofoliilor de clienți în domeniul 

sănătății și al mediului, după ce a lucrat anterior pentru cefic și EFPIA. Misachi OGAWA 

continuă în prezent ca consultant după ce și-a încheiat cu succes stagiul. În noul său rol va 

conduce o campanie globală la nivel local pentru a crește gradul de conștientizare a 

medicamentelor falsificate. Julia BURKHALTER revine la companie ca consultant după 

finalizarea unui stagiu de vară. 

 

Amnesty International: John DALHUISEN și-a părăsit rolul de director european, după 10 ani de 

activitate. 



 
 

Depozit Europa (GSE): Lubor VELEBA a fost reales ca presedinte pentru un al doilea mandat de 

doi ani. 

 

T&D Europa: Diederik PEEREBOOM a fost numit nou secretar general la 1 februarie. A preluat 

de la Nadi ASSAF. 

 

 

BREXIT 

 
Negociatorul-șef al UE, Michel BARNIER, a vizitat Londra, unde a purtat discuții cu secretarul 

de stat Brexit, David DAVIS. Înainte de vizita, Downing Street s-a mutat pentru a confirma 

faptul că Regatul Unit va "părăsi categoric" Uniunea Europeană vamală. Potrivit rapoartelor, 

premierul britanic Theresa MAY va sugera un "parteneriat" sau un "aranjament vamal extrem de 

raționalizat" care să înlocuiască aranjamentul actual. Citiți proiectul de text CE al dispozițiilor 

tranzitorii (https://ec.europa.eu/commission/publications/ position-paper-transitional-

arrangements-withdrawal-agreement_en ) care urmează să fie incluse în acordul de retragere 

prevăzut la articolul 50, ca urmare a cererii Regatului Unit de a rămâne pe piața unică și în 

Uniunea vamală pentru o perioadă scurtă de timp limitată după retragerea sa din Uniunea 

Europeană la 30 Martie 2019. Totuși, Barnier avertizează Marea Britanie că perioada de tranziție 

Brexit nu este dată. 

Liderii de afaceri au scris o scrisoare deschisă primului-ministru prin care i-au cerut să clarifice 

ceea ce speră să obțină din negocierile Brexit și avertizarea cu privire la planurile de urgență ale 

companiilor în caz de întârzieri. 

Pe  6 februarie, Comisia Europeană a publicat o prezentare a implicațiilor Brexit în serviciile și 

acordurile internaționale și politica comercială. 

Potrivit analizei proprii a impactului guvernului britanic, zonele industriale din nord-est și West 

Midlands vor fi lovite de Brexit. 

Secretarul de stat pentru afaceri interne, Amber RUDD, a declarat că Marea Britanie va avea 

probabil un nou sistem de imigrație în momentul în care țara va părăsi blocul UE. Cartea albă, 

care se așteaptă până la sfârșitul anului 2018, ar presupune schimbări care nu ar intra în vigoare 

decât după perioada de implementare. 

UE a fost acuzată că "dorește să pedepsească" Marea Britanie dacă nu respectă termenii 

perioadei de tranziție Brexit de doi ani. Atacul vine după lansarea planurilor pentru perioada de 

tranziție Brexit din Marea Britanie, care va include dreptul de a suspenda accesul Regatului Unit 

la piața unică dacă nu respectă legislația UE. 

În știrile privind drepturile cetățenilor, Curtea Districtuală din Amsterdam a decis că cetățenii 

britanici pot lua cazurile de cetățenie europeană la Curtea Europeană de Justiție. Decizia de reper 

a fost bine-primită de campaniile anti-Brexit. 

  

Purtătorul de cuvânt al Grupului S&D pentru Brexit, Roberto GUALTIERI (IT), s-a întâlnit joi, 

8 februarie, cu Teresa MAY, pentru a discuta despre retragerea din UE a UK. El s-a întâlnit, de 

asemenea, cu cancelarul Phillip HAMMOND, secretarul de interne Amber RUDD, ministrul 

cabinetului David LIDINGTON și David DAVIS. În urma întâlnirii, deputatul european și-a  

https://ec.europa.eu/commission/publications/%20position-paper-transitional-arrangements-withdrawal-agreement_en
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exprimat satisfacția să audă că atât premierul britanic, cât și secretarul de origine vor asigura o 

procedură administrativă simplă pentru ca cetățenii UE să beneficieze de dreptul de ședere. El a 

cerut, de asemenea, mai multă claritate la viziunea Regatului Unit cu privire la relația viitoare, în 

timp ce el a subliniat, de asemenea, prioritatea grupului S&D de a se asigura că nu va fi nici o 

cursă la bază în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, protecția mediului sau taxa post-Brexit. 

  

Într-o conferință de presă, vineri, 9 februarie, Michel BARNIER a avertizat că, dacă nu se poate 

ajunge la un acord privind drepturile cetățenilor, regulile și obligațiile comerciale, tranziția nu 

este dată. El a adăugat că "există unele lucruri care nu sunt de negociere deoarece sunt în centrul 

pieței unice". În ceea ce privește problema Irlandei, el a spus că controalele la frontieră sunt 

inevitabile, având în vedere decizia Regatului Unit de a părăsi piața unică și uniunea vamală. În 

ceea ce privește drepturile cetățenilor, acesta a reiterat faptul că cetățenii UE care se deplasează 

în Regatul Unit și cetățenii Regatului Unit care se deplasează în UE în perioada de tranziție ar 

trebui să se bucure de aceleași drepturi pe care le dețin în prezent. Citiți aici(http://europa.eu /ra 

pid/press-release_SPEECH-18-725_en.htm ). 

 

UE lansează ghidul legislației alimentare în pregătirea pentru Regatul Unit ca "țară terță": 

Comisia Europeană a elaborat o "Comunicare către părțile interesate" cu privire la implicațiile 

Brexit asupra legislației alimentare, menită să pregătească operatorii de alimente pentru perioada 

în care Marea Britanie devine "a treia țară ", mai degrabă decât un stat membru al UE. 

  

Guvernul britanic lansează un program de creștere a productivității în valoare de 60 de milioane 

de lire sterline pentru achiziționarea de echipamente noi: Ministrul Agriculturii, Pescuitului și 

Alimentației din Regatul Unit a dezvăluit un fond de 60 milioane de lire sterline care vizează 

sprijinirea investițiilor pentru anumite piese de echipament agricol. 

  

Regatul Unit a luat în considerare alinierea reglementară cu UE pentru a evita granița cu Irlanda: 

Marea Britanie a acceptat ideea de a avea o aliniere de reglementare deplină cu UE odată ce a 

părăsit blocul, ca opțiune pentru a evita o graniță cu Irlanda, a anunțat negociatorul șef al UE . 

Marea Britanie ar putea eticheta carnea non-asomată după Brexit: Guvernul Regatului Unit poate 

lua în considerare etichetarea alimentelor prin metoda lor de producție pentru a împiedica 

consumatorii să cumpere în mod involuntar carne care a fost sacrificată fără pre-asomare. 

Măsura, care ar putea fi introdusă după Brexit, a ieșit la iveală în cadrul unei discuții din cadrul 

Camerei Lorzilor în această săptămână privind exceptarea care permite animalelor să fie 

sacrificate fără asomare din motive religioase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIN EUROPA 

 
Finlanda: În urma alegerii lui Paula RISIKKO în calitate de vorbitor al Parlamentului, ministrul 

comerțului și dezvoltării externe, Kai MYKKÄNEN, a înlocuit-o în cadrul ministerului de 

interne. Anne-Mari VIROLAINEN a succedat-o pe MYKKÄNEN. 

 

Germania: Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a Angelei Merkel și partenerii lor, Uniunea 

Socială Creștină (CSU) au ajuns la un acord de coaliție cu Partidul Social Democrat (SPD), 

condus de fostul președinte al Parlamentului European, Martin SCHULZ. Membrii SPD vor vota 

dacă vor accepta acordul sau nu. 

 

ALTELE 
 

Blocarea geografică: Noua legislație va permite cumpărătorilor online din UE să cumpere bunuri 

și servicii fără a fi redirecționați către alt site din cauza naționalității sau a locului de reședință. 

Se aplică bunurilor fizice cum ar fi îmbrăcămintea și electrocasnicele, precum și rezervările de 

hoteluri și închirieri de mașini, dar nu acoperă conținutul protejat prin drepturi de autor. Róża 

THUN (PPE, PL) este raportoarea Parlamentului. Normele au fost susținute de 557 de voturi 

pentru, 89 de voturi împotrivă și 33 de abțineri. 

Utilizarea mai inteligentă a resurselor UE: Noi date(https://cohesiondata.ec.europa.eu/Country-

Level/ESIF-2014-2020-Financial-Instruments-Implementatio/c3bv-yga6 ) încărcate pe Platforma 

de date privind coeziunea deschisă(https://cohesiondata.ec.europa.eu/ ) arată că jumătate din 

pachetul fondurilor structurale și de investiții (ESI) planificate a fi investite prin instrumente 

financiare în perioada bugetară 2014-2020 a fost deja alocat pentru a genera investiții prin 

produse financiare, cum ar fi împrumuturi, garanții sau capitaluri proprii. Până la sfârșitul anului 

2016, fondurile ESI au alocat deja 10,3 miliarde de euro unor astfel de instrumente, în special 

pentru sprijinul acordat IMM-urilor, cercetării și inovării și economiei cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon, în afara unui obiectiv de 21 miliarde EUR. Găsiți aici(http://ec.europa.eu/re 

gional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2016.pdf ) un rezumat 

complet al progreselor înregistrate în investițiile fondurilor ESI prin intermediul instrumentelor 

financiare. 

Investiţii: 

- Planul Juncker atinge investiții mobilizate de 264,3 miliarde de euro, iar 589 000 de IMM-uri 

vor beneficia. Vedeți site-ul Planului de investiții(https://ec.europa.eu/commission /prioritie s 

/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en ). 

- 2,1 milioane de euro din Fondul de ajustare la globalizare pentru foștii lucrători Goodyear din 

Germania. 

- 160 de subvenții pentru inovare pentru a apropia cercetarea de frontieră de piață. Consultați 

articolul de știri ERC(https://erc.europa.eu/news/proof-of-concept-erc-2017 ) și exemplele de 

proiect(https://erc.europa.eu/news/erc-2017-proof-of-concept-grants-2017-highlighted-projects). 
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