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STIRI EXTERNE: 

Stimati colegi, 

Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR 

care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima 

perioada. 

 

 

AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ 

 
Bugetul PAC ar putea fi redus cu până la 30%: Comisia Europeană a stabilit trei 

opțiuni pentru finanțele PAC post-2020, din care două scenarii prevăd reduceri 

bugetare importante care ar duce la o scădere semnificativă a veniturilor 

agricultorilor. Lista opțiunilor prezentate într-un document al bugetului Comisiei 

Europene a sugerat că ar putea fi realizate economii la bugetul general al UE în 

valoare de 60 de miliarde de euro dacă bugetul PAC a fost redus cu 15%. 

Această cifră se ridică la 120 de miliarde de euro în economii, cu o reducere de 

30% a cheltuielilor PAC, conform comunicării privind prioritățile din cadrul 

financiar multianual după 2020. Comisia Europeană va prezenta propunerea 

formală pentru următorul buget pe termen lung al UE în lunile următoare, cel 

mai târziu la începutul lunii mai 2018. Între timp, Comisia va continua să asculte 

toate părțile interesate, inclusiv prin consultările publice (http://ec.europa.eu/ 

budget/mff/index_en.cfm ) privind prioritățile ale UE, lansate în ianuarie 2018. 

Un comunicat de presă este disponibil online (http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-18-745_en.htm ), împreună cu o serie de fișe informative 

(https://ec.europa.eu/commission/publications/multi-annual-financial-frame wor 

k_en ) explicative. 

Chestionarea unei contribuții mai mari la bugetul UE și acceptarea cofinanțării 

PAC nu are sens: Întrebarea privind contribuțiile suplimentare la bugetul UE, dar 

apoi deschiderea cofinanțării plăților directe către agricultori în cadrul politicii 

agricole comune (PAC) este o dezbatere fără sens, a spus spaniolul 

europarlamentar, Clara Aguilera. 

Noua politică de dezvoltare rurală a PAC - ia în considerare structura federală a 

unor țări UE: Politica de dezvoltare rurală a politicii agricole comune (PAC) 

după 2020 ar trebui să ia în considerare structura federală a anumitor state 

membre, au declarat experții naționali în cadrul Comitetului Special pentru 

Agricultură SCA). 
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Sprijinul acordat de PAC a stimulat agricultura în Estonia: Politica agricolă comună a UE a 

contribuit în mare măsură la modernizarea sectorului agricol din Estonia, ceea ce a dus la o 

creștere ridicată a productivității cu o presiune relativ limitată asupra mediului, potrivit OCDE. 

 

Greens au cerut miniștrilor să acționeze cu privire la reformele agricole: Biroul European de 

Mediu și BirdLife Europe au trimis o scrisoare miniștrilor agriculturii europeni, cerându-le să se 

angajeze în reforme ecologice puternice în noua PAC. Cele două grupuri le-au îndemnat să 

convină asupra necesității de a stabili "obiective măsurabile și indicatori comuni la nivelul UE" 

legate de ambițiile de mediu. "Este necesar să se stabilească obiective separate și necomerciale 

privind biodiversitatea, solul, apa, aerul și schimbările climatice". Cele două organizații 

neguvernamentale au adăugat că miniștrii ar trebui să discute serios despre modul în care 

sistemul de plăți directe, care consideră că Bruxelles-ul oferă agricultorilor miliarde de euro în 

fiecare an, afectează mediul. "Contrar pretențiilor Comisiei Europene, cetățenii UE nu au 

sprijinit continuarea plăților directe în consultarea publică cu privire la viitorul PAC, ci au 

solicitat o transformare fundamentală a PAC", au declarat EEB și BirdLife Europe. 

Companiile de lapte din Olanda au fost prinse cu fraude pe scară largă referitor la nașterea 

vacilor: Peste o mie de ferme de lapte din Olanda au fost blocate din cauza săvârșirii fraudei cu 

înregistrările vacilor, ceea ce le-a permis să evite reducerile de producție stricte și cerințele de 

mediu. 

 

Vânzările de alimente ecologice din UE continuă să crească rapid: Vânzările și producția de 

alimente ecologice sunt în creștere rapidă în UE, cifrele pentru anul 2016 arată că piața s-a dublat 

din 2007 și chiar a crescut de patru ori după 2000. 

Marea Britanie respinge extinderea Codului Adjudicator al produselor alimentare: Guvernul 

Marii Britanii a respins apelurile de extindere ale mandatului Adjunctului Codului pentru 

Alimente (GCA) către furnizorii mai mici, în urma unei perioade de consultare. 

Produsele europene care conțin legume continuă să crească în urma campaniei FAO: UE a 

înregistrat în ultimii ani cel mai înalt nivel de dezvoltare al produselor pe bază de semințe de 

legume la nivel mondial, care au fost în continuare avansate de celebrarea FAO  a Anului 

Internațional  al Semințelor de Legume 2016. 

Etichetarea orezului italian și pastelor făinoase este acum vigoare: Regulile controversate ale 

Italiei privind etichetarea originii naționale a orezului și a grâului durum sunt în prezent în 

vigoare. Guvernul a introdus aceste etichete anul trecut printr-o mare controversă, deoarece 

industria alimentară și mulți exportatori străini consideră măsurile drept protecționiste. Italia 

susține că etichetele promovează transparența și că majoritatea consumatorilor le doresc. 

Coldiretti, marea uniune a fermierilor din Italiei, se crede că se află în spatele mișcării neobișnuit 

de sfidătoare a Romei. Există îndoieli cu privire la faptul că normele pot fi aplicate în mod legal, 

având în vedere că Bruxelles-ul nu le-a aprobat. Se întâmplă astfel ca Bruxelles-ul să elaboreze 

legislația în primăvara anului care reglementează modul în care companiile pot folosi în mod 

voluntar etichetele de origine. Cu toate acestea, natura voluntară a acestor reguli i-a determinat 

pe unii să se întrebe dacă Roma va retrage, de fapt, propria legislație, care este obligatorie. 

Timpul le va răspunde întrebărilor. 

 

 

 



 
 

INOVARE/PROTECȚIA PLANTELOR 
 

Bayer-Monsanto nu trebuie să reducă inovarea în sectorul agrochimic - Vestager:  Comisia 

trebuie să se asigure că inovarea nu este înăbușită ca urmare a fuziunii dintre Bayer și rivalul său 

Monsanto, a declarat șeful UE pentru concurență, Margrethe Vestager, unui cotidian german în 

weekend. 

  

Miniștrii francezi au dezbătut planul de reducere a pesticidelor:  Ministrul francez al Agriculturii, 

Stéphane Travert, ministrul mediului, Nicolas Hulot, și ministrul Sănătății, Agnès Buzyn, s-au 

întâlnit joi cu agricultorii și reprezentanții societății civile despre cum să reducă pulverizarea 

pesticidelor. În ianuarie, Parisul a anunțat planurile de a găsi modalități de a limita utilizarea 

substanțelor chimice agricole și de a stimula cercetarea pentru soluții alternative. Aproximativ 60 

de reprezentanți ai întreprinderilor, ONG-urilor și autorităților locale au venit să discute cu 

miniștrii despre plan. Ei au fost rugați să prezinte răspunsuri scrise la propuneri până pe 9 martie. 

  

Discuțiile tehnice vor începe referitor la normele UE privind îngrășămintele:  Toate aspectele 

care nu au legătură cu nivelurile de cadmiu - un metal carcinogen găsit în îngrășăminte - vor fi 

abordate în cadrul reuniunilor trilogice tehnice dintre Comisia Europeană, Parlamentul European 

și Consiliul European, programate pentru 2, 6 și 9 martie, au confirmat doi oficiali informați 

asupra dosarului. Adoptarea poziției Comisiei ar constitui un avantaj major pentru importurile de 

fosfați ruși în Europa, deoarece acestea au niveluri mult mai scăzute de cadmiu decât concurenții 

din țările nord-africane, cum ar fi Tunisia și Maroc. 

 

 

MEDIU 

 

Ajutorul financiar acordat Franței, Greciei, Spaniei și Portugaliei ca urmare a catastrofelor 

naturale: Comisia propune acordarea a 104 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al 

Uniunii Europene (FSUE)( http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/ ) către 

patru state membre afectate de dezastre naturale în 2017. Pachetul de ajutor include 50,6 

milioane de euro pentru Portugalia și 3,2 milioane de euro pentru Spania ca urmare a incendiilor 

forestiere din vara și octombrie 2017, 49 de milioane de euro pentru regiunile franceze Saint-

Martin și Guadelupa după uraganele Irma și Maria și 1,3 milioane de euro pentru insula 

grecească Lesbos după cutremurul din Iunie 2017. Fondurile de solidaritate din cadrul UE pot fi 

utilizate pentru a sprijini eforturile de reconstrucție și acoperă o parte din costurile serviciilor de 

urgență, cazarea temporară, operațiunile de curățare și protecția patrimoniului cultural, pentru a 

reduce povara financiară suportată de autoritățile naționale. Un comunicat de presă complet este 

disponibil aici(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-722_en.htm ). Fișiere de informații 

privind intervențiile FUE în Spania,( http://ec.europa.eu/regio nal_policy/en/in formatio n/ 

publications/factsheets/2018/european-union-solidarity-fund-spain ) Franța(http://ec.europa 

.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/european-union-solidarity-fund-

france ), Grecia(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factshe ets 

/2018/european-union-solidarity-fund-greece ) și Portugalia (http://ec.europa.eu/region al_ 

policy/en/information/publications/factsheets/2018/european-union-solidarity-fund-portugal )pot  
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fi găsite online, precum și informații suplimentare privind modul în care se calculează ajutorul 

FSE(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/eu-

solidarity-fund-determination-of-aid-amounts ). 

  

CE confirmă o finanțare suplimentară pentru biodiversitate în valoare de 60 de milioane de euro: 

Finanțarea programului LIFE pentru conservarea naturii și biodiversitate va crește cu 10% în 

perioada 2018-2020, a confirmat Comisia Europeană. 

 

Germania va lupta pentru un fond dedicat UE pentru biodiversitate: Noul guvern de coaliție al 

Germaniei va promova un nou fond dedicat biodiversității în următorul buget al UE, conform 

acordului de coaliție. 

  

Raportul avertizează că planurile suedeze de exploatare forestieră ar avea un impact puternic: 

Planurile de facilitare a exploatării pădurilor montane din nordul Suediei reprezintă o amenințare 

pentru speciile vulnerabile și pot încălca legislația proprie a pădurilor din țară, potrivit unui nou 

raport. 

  

Executivul UE -  Bulgariei cu Greens:  CE este mulțumită de reasigurările din Sofia după furorile 

care au izbucnit când vicepremierul Bulgariei a cerut expulzarea unui deputat european Green 

din țară, a spus executivul UE. 

  

OMS consideră poluarea atmosferică drept "noul tutun": OMS a cerut profesioniștilor din 

domeniul sănătății să se alăture unei campanii de forțare a problemei calității aerului mai sus pe 

agenda politică din Europa, paralel cu lupta anterioară a problemei tutunului. 

  

Spania lansează o consultare privind economia circulară: Un plan de a solicita sectorului public 

din Spania să achiziționeze produse și servicii ecologice a fost inclus în noua strategie a 

economiei circulare din 2030 a guvernului spaniol. 

 

SĂNĂTATE 
 

Investiți mai mult în cercetarea privind siguranța alimentelor, spun autoritățile de reglementare 

din Europa: Autoritățile naționale din domeniul siguranței alimentelor din toate cele 28 de state 

membre ale UE, Islanda și Norvegia, care alcătuiesc Forumul consultativ al Autorității Europene 

pentru Siguranța Alimentară (EFSA), au solicitat mai multe investiții publice în siguranța 

alimentelor cercetare. 

  

Deputații europeni presează Comisia pentru reducerea limitelor reziduurilor de clordeconă în 

carne: Europarlamentarul francez de stânga, Younous Omarjee, presează Comisia Europeană în 

privința ușurării limitelor maxime ale reziduurilor pentru clordeconele interzise de pesticide din 

carnea vândută în teritoriile de peste mări din Franța în Caraibe . 
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UE - restricții TA pentru ceaiuri și baruri de cereale, înăsprirea limitelor alimentare pentru copii: 

UE ar putea introduce limite ale TA pentru alimentele ce variază de la ceaiuri până la baruri de 

cereale și va înăspri o limită existentă în cereale pe bază de alimente pentru sugari și copii mici, 

în urma unui raport alarmant din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA). 

  

UE respinge cererea de absorbție a fierului Probi: Afirmația Probi AG potrivit căreia 

"Lactobacillus plantarum 299v crește absorbția de fier non-hem" a fost refuzată oficial printr-un 

regulament al Comisiei publicat în Jurnalul Oficial al UE la 12 februarie. 

  

UE - să limiteze limita minimă a conținutului de proteine pentru formula următoare: Limita 

minimă a conținutului de proteine pentru formula următoare urmează să fie redusă de la 1,8 

grame de proteină / 100 kcal (0,43 g / 100kJ) la 1,6 g / 100 kcal (0,38 g / 100 kJ) în temeiul unui 

regulament delegat al Comisiei, care este în prezent deschis pentru examinare în Parlamentul 

European și Consiliu. 

 

Marea Britanie a apelat la Rețeaua de Frauda a UE de 10 ori în 2017: Agenția britanică pentru 

standarde alimentare și standardele alimentare din Scoția a solicitat asistență prin intermediul 

Rețelei UE privind frauda alimentară (FFN) de 10 ori în 2017, a declarat comisarul UE pentru 

sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, ca răspuns la întrebarea scrisă a unui 

deputat european. 

  

EFSA spune că este timpul pentru o evaluare completă a riscului pentru aflatoxine: Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a spus că este timpul ca grupul său pentru 

contaminanți din lanțul alimentar (CONTAM) să efectueze o evaluare completă a riscului pentru 

aflatoxine, aflate în forma naturala - mucegaiene care se găsesc în arahide, nuci și cereale. 

  

Producătorii de formule dau un plus de conținut scăzut de proteine: Organizația europeană care 

reprezintă producătorii de formule ulterioare (FOF), Specialized Nutrition Europe (SNE), a 

primit cum se cuvine o propunere de reducere a conținutului minim de proteine în produsele lor 

de la 1,8 grame de proteine la 100 kilocalorii până la 1,6 g / 100 kcal. 

  

Compania germană de băuturi se confruntă cu o luptă legală cu numele de whisky scoțian: Un 

producător de whisky din Germania se confruntă cu o provocare juridică din partea Asociației 

Scotch Whiskey deoarece producătorul a numit produsul "Glen Buchenbach". 

  

Etichetarea de tip semafor "ar trebui să fie obligatorie după Brexit": Plecarea Regatului Unit din 

UE oferă șansa țării să facă obligatorie etichetarea de tip semafor, a afirmat Asociația Guvernului 

Local din Marea Britanie (LGA). 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMERȚ/PIAȚĂ 
 

Comerțul internațional  al mărfurilor din zona euro are un surplus de 25,4 miliarde de euro: 

Prima estimare pentru exportul de bunuri către restul lumii în decembrie 2017 a fost de 180,7 

miliarde euro, în creștere cu 1,0% față de decembrie 2016 (179,0 miliarde euro) ). Importurile 

din restul lumii au fost de 155,3 miliarde EUR, o creștere de 2,5% față de decembrie 2016 (151,4 

miliarde EUR). Comerțul din zona euro a crescut până la 142,4 miliarde EUR în decembrie 

2017, în creștere cu 2,8% față de decembrie 2016. Un comunicat de presă Eurostat este 

disponibil aici(http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-18-801_en.htm ). 

  

Creșterea ofertei UE pentru carnea de vită este încă insuficientă pentru țările Mercosur:  O rundă 

decisivă pentru negocierile comerciale UE-Mercosur va avea loc săptămâna viitoare în Paraguay, 

deoarece delegații nu au putut ajunge la un acord asupra problemelor tarifare restante în timpul 

ultimelor sesiuni de la Bruxelles. 

  

Parlamentul evaluează evaluarea impactului asupra tranzacțiilor comerciale UE-Australia-Noua 

Zeelandă:  Preferința pentru un model de liberalizare complet în cadrul evaluării de impact a 

Comisiei cu privire la posibilele acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă ar fi 

trebuit să fie susținut de mai multe date și mai multă claritate cu privire la aspectele sociale, și 

standardele de muncă, potrivit unei evaluări a Parlamentului. 

 

 

INSTITUȚII 
 

Sindicatul bancar: Dl. Bostjan Jazbec va fi numit în calitate de membru al consiliului de 

administrație și director "Planificare și decizii de rezoluție" în cadrul Comitetului de rezoluție 

unică ("SRB")( https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-mechanism-srm ). Numirea va 

avea o durată de cinci ani, care nu poate fi reînnoit. Dl. Bostjan Jazbec, funcționar sloven, a fost 

guvernator al Băncii Sloveniei și membru al consiliilor de conducere și generale ale Băncii 

Centrale Europene începând cu 2013. El este, de asemenea, guvernatorul Sloveniei al Fondului 

Monetar Internațional și membru al Grupul de guvernanță al Băncii Centrale a Băncii 

Reglementelor Internaționale. 

  

Ombudsmanul European: Emily O'Reilly a afirmat că abordarea "ușilor închise" a Consiliului 

privind legislația UE se înscrie în "administrare defectuoasă" și subminează răspunderea 

reprezentanților aleși. 

  

Eurodeputatul Gerard BATTEN (EFDD, UK) a fost numit în funcția de președinte 

interimar(http://dmail1.dods.co.uk/c/11kZaTRpfgMI4a6gWWekg1tOwb ) al Partidului 

Independenței Regatului Unit (UKIP), după ce membrii săi au votat pentru a-l elimina pe liderul 

lui Henry BOLTON. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-18-801_en.htm
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-mechanism-srm
http://dmail1.dods.co.uk/c/11kZaTRpfgMI4a6gWWekg1tOwb


 
 

Cabinetul lui Valdis Dombrovskis: Andrea BELTAMELLO s-a alăturat în calitate de membru, 

înlocuind-o pe Tatyana PANOVA. El este responsabil pentru piețele de valori mobiliare, 

managementul activelor, pensiile, asigurarea, urmărirea Planului de acțiune CMU, solicitarea 

urmăririi dovezilor, relațiile cu AEVMP, AEAPO, libera circulație a capitalului, concurența și 

următoarele state membre: Luxemburg, Olanda. 

 

BCE: Guvernul irlandez a retras candidatura lui Philip LANE pentru funcția de vicepreședinte. 

ECOFIN a sprijinit o recomandare către Consiliul European de aprobare a lui Luis GUIDOS, 

ministrul economiei Spaniei, care a fost singurul candidat. 

  

Asociații Cambre: Nicolas GYSS s-a alăturat echipei ca expert al politicii UE, concentrându-se 

pe tehnologie. S-a alăturat Cambre de la Telenor Group, unde era director al afacerilor europene, 

reprezentând compania la GSMA Europe și ETNO, inclusiv ca membru al consiliilor lor și a 

unor grupuri de lucru. Înainte de aceasta, a fost un ofițer de poliție la DG CNECT al Comisiei 

Europene, unde a lucrat la politicile de securitate cibernetică, media și telecom. 

 

Întreprinderea comună ECSEL: Sabine HERLITSCHKA, în prezent Chief Executive Officer al 

Infineon Technologies Austria AG, a fost aleasă ca președinte. Ea va prelua conducerea de la 

Andrea GUOMO. 

 

Grayling: Își intensifică echipa de vârf prin angajarea lui Harald BOEREKAMP ca director 

senior. Harald are o experiență de 18 ani, atât din punct de vedere instituțional, cât și din sectorul 

privat, lucrând în mod specific în domeniul telecomunicațiilor. El preia conducerea strategică de 

nivel înalt a echipei, colaborând cu clienți precum HP, Naspers și Asociația Europeană a 

Infrastructurii Wireless. A lucrat anterior în cadrul Reprezentanței Permanente a Olandei, 

precum și în cadrul Comisiei Europene, când a lucrat ca expert principal național în cadrul 

Secretariatului General și în calitate de consilier politic în Parlamentul European. În plus, a lucrat 

pentru asociația mondială de telecomunicații GSMA, Amazon și Hutchison Whampoa Limited.  

 

Asociația Internațională a Producătorilor de Petrol și Gaze (IOGP): Francois-Régis MOUTON a 

fost numit noul director de afaceri al UE, urmând rolul lui Roland FESTOR, care s-a pensionat. 

 

 

BREXIT 
 

Theresa MAY s-a întâlnit cu cancelarul german Angela MERKEL la 16 februarie la Berlin. 

Premierul britanic a spus că negocierile privind Brexit nu ar trebui să fie "o stradă cu sens unic" 

și a insistat că Marea Britanie va continua să colaboreze îndeaproape cu UE în probleme de 

securitate și că ar căuta un parteneriat economic îndrăzneț și ambițios. 

  

Brexit nu va avea niciun impact asupra calității de membru britanic al Oficiului European de 

Brevete: Brexit nu va avea niciun impact asupra calității de membru al Organizației Europene de 

Brevete (EPO), deoarece țara este membru fondator și abonat la Convenția privind brevetele UE. 

  



 
 

Brexit va reduce producția agroalimentară irlandeză, comerțul și ocuparea forței de muncă: 

Retragerea Regatului Unit din UE va avea un mare impact negativ asupra economiei irlandeze în 

toate scenariile posibile viitoare, deoarece scăderea producției și a comerțului în sectoare cheie, 

cum ar fi agricultura, reduce PIB-ul țării cu 2,8% până la 7% până în 2030. 

 

 

DIN EUROPA 

 

Cipru: În urma alegerilor prezidențiale, a fost creat un nou cabinet sub președinția lui Nicos 

Anastasiades. Nikos CHRISTODOULIDES a fost numit noul ministru pentru afaceri externe, 

înlocuindu-l pe Ioannis Kassoulides, în timp ce Haris Georgiades a rămas ministru de finanțe. 

Noul președinte va prelua funcția la 1 martie. 

 

Germania: Martin SCHULZ a demisionat din funcția de lider al social-democraților. Un guvern 

de colaționare între partidul său și CDU urmează să fie format. Olaf SCHOLZ a fost numit lider 

interimar. 

 

Olanda: Halbe ZIJLISTRA a demisionat din funcția de ministru de externe după ce a recunoscut 

că a mințit că a participat la o întâlnire cu președintele rus Vladimir PUTIN în 2006. Ministrul 

comerțului exterior și cooperarea pentru dezvoltare, Sigrid KAAG, l-a înlocuit temporar. 

 

Irlanda de Nord: Negocierile inter-partid s-au prăbușit la 14 februarie, după ce liderul DUP 

Arlene Foster s-a dat la o parte. Impasul politic de 13 luni rămâne, iar deciziile privind serviciile 

publice sunt luate de Westminster. 

 

 

ALTELE 
 

Comisia prezintă idei pentru o UE mai eficientă:  La înaintea întâlnirii liderilor informali din 23 

februarie 2018, Comisia Europeană a prezentat o serie de măsuri practice care ar putea 

eficientiza activitatea Uniunii Europene și ar îmbunătăți legătura între liderii UE instituțiile și 

cetățenii Europei. Acesta stabilește diferitele opțiuni instituționale pentru îmbunătățirea 

organizării alegerilor europene și aprofundarea legăturilor dintre liderii instituțiilor UE și 

cetățenii Europei - de la candidați la conducere, până la listele transnaționale,  la un președinte al 

Parlamentului European, Comisiei și Consiliului European. Un comunicat de 

presă(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-743_en.htm ) este disponibil online, împreună 

cu o serie de fișe informative explicative (https://ec.eu ropa.eu/commissi on/publications /instit 

utional-issues_en ). 

  

Controlul conformității cu privire la rambursarea TVA: Comisia Europeană a lansat un control al 

conformității pentru a evalua dacă rambursările de TVA către întreprinderi din statele membre 

ale UE sunt în conformitate cu legislația actuală a UE și jurisprudența Curții Europene de 

Justiție. În următoarele opt luni, dispozițiile fiscale din fiecare stat membru vor fi examinate 

pentru a se asigura că procedurile de rambursare permit întreprinderilor să recupereze rapid și cu  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-743_en.htm


 
 

ușurință creditele de TVA atât în propria țară, cât și în alte țări ale UE. Comisia ar putea decide 

să lanseze proceduri de încălcare a legislației în cazurile de nerespectare a normelor. Acest 

exercițiu face parte din eforturile Comisiei în direcția unui spațiu unic al TVA(http://europa 

.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_en.htm ), în care sarcinile administrative pentru întreprinderi, 

în special micro-întreprinderile și IMM-urile, vor fi reduse drastic. 

 

Noi orientări privind procedurile de licitație pentru proiectele finanțate de UE: Comisia a 

publicat noi orientări(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-

investment/public-procurement/guide/ ) pentru a ajuta funcționarii publici naționali, regionali și 

locali care se ocupă de fondurile UE să asigure proceduri de achiziții publice eficiente și 

transparente pentru proiectele finanțate de UE. Fondurile europene structurale și de investiții 

(ESI)( https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds ) alocă peste 450 de miliarde de euro în economia 

reală a UE în perioada de finanțare 2014-2020, jumătate din acestea fiind investite prin 

intermediul achizițiilor publice. O indicație infografică (http://ec.europa.eu/regional_ policy 

/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidelines_tender_procedure.pdf ) privind 

orientările și mai multe informații(http://ec.europa.eu/region al_policy/index.cfm/ en/policy 

/how/improving-investment/ ) despre ceea ce face Comisia pentru a ajuta statele membre să 

îmbunătățească modul în care gestionează și investește fonduri UE sunt disponibile online. 
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