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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 

 
Statele membre au susținut un nou model de furnizare a PAC în proiectul de 

concluzii al Consiliului: Majoritatea statelor membre au declarat în cadrul 

Comitetului Special pentru Agricultură al Consiliului (CSA) că noul model de 

furnizare a Politicii Agricole Comune ar trebui să aducă simplificări reale și 

reducerea birocrației fermierilor și administrațiilor naționale. 

Reducerea "cel puțin 5-10%" pentru PAC: Comisarul Oettinger a declarat că va 

fi imposibil să se evite reducerea la bugetul următor - inclusiv reduceri la PAC. 

El a adăugat că este probabil ca reducerile să se facă la PAC între 5% și 10%. 

Comisarul  a propus o combinație de 50-50 de reduceri bugetare și contribuții 

sporite ale statelor membre pentru a absorbi contribuția Regatului Unit, care se 

ridică între 12 miliarde și 14 miliarde de euro anual. În timp ce 21 dintre cele 27 

de state membre sunt dispuse să majoreze contribuțiile de la 1% din VNB 

(venitul național brut) la 1,1% sau 1,2%, NL, DK și SE spun că avem nevoie de 

reduceri de până la 30%. “Eu sunt moderatorul și partenerul tău, cu 5% până la 

10%”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hogan exclude modificarea alocărilor pentru drepturi după 2020: Deși regimul actual al PAC va 

vedea o serie de modificări în următorii ani, pentru cei care dețin sau au în arendă în prezent un 

anumit număr de drepturi, comisarul Hogan a declarat că "nu s-au făcut propuneri" și a sugerat 

modificarea alocărilor existente după 2020. Dar va fi de competența statelor membre dacă doresc 

să o ajusteze. 

Hârtia ieșită la iveală dezvăluie poziția PAC : Agricultorii contribuie deja la protecția mediului și 

ar trebui să fie "recompensați în mod corespunzător" dacă furnizează bunuri publice 

suplimentare în cadrul unei PAC reformate, a declarat un document publicat de Consiliul UE. Cu 

toate acestea, proiectul de poziție al Consiliului a primit mai multe critici de la ONG-urile celor 

de la Greens din Bruxelles. 

Comisia sub presiunea de a elabora legea privind practicile comerciale neloiale: Opt asociații 

europene importante reprezentând lanțul alimentar au solicitat Comisiei Europene să înceteze 

șovăiala și să elaboreze proiecte de legislație privind practicile comerciale neloiale (UTP) în 

lanțul de aprovizionare cu alimente. 

  

Inițiativa lanțului de aprovizionare îmbunătățește capacitățile, dar agricultorii nu se pot alătura: 

Inițiativa lanțului de aprovizionare (SCI), care urmărește să lege comercianții cu amănuntul, 

comercianții cu  industria alimentară într-un efort de combatere a practicilor comerciale neloiale 

(UTP) . Cu toate acestea, ar putea să nu fie suficient să atragem asociația agricultorilor europeni, 

care așteaptă ca legislația UE să abordeze UTP-urile. 

UE avertizează Ungaria să renunțe la legea care limitează profiturile pe produsele alimentare: 

Ungaria va fi luată în instanță în următoarele două luni dacă nu renunță la o lege care obligă 

comercianții cu amănuntul să aplice aceleași marje de profit atât pentru produsele alimentare, cât 

și pentru cele agricole. În februarie 2017(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-

234_EN.htm ), Comisia a inițiat procedura privind încălcarea dreptului comunitar prin trimiterea 

unei scrisori de punere în întârziere. Întrucât autoritățile maghiare își mențin poziția, Comisia a 

decis acum să trimită un aviz motivat. Dacă Ungaria nu acționează în termen de două luni de la 

primirea avizului motivat, cazul poate fi trimis Curții de Justiție a UE. 

Guvernul ceh a adoptat proiectul de lege pentru a promova produsele alimentare locale: 

Ministerul ceh al Agriculturii are în vedere elaborarea unui proiect de lege care să impună 

distribuitorilor locali să ofere clienților lor o cantitate minimă de produse alimentare cehe.  

CITESTE: Studiul(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/60386 2/EXPO_ 

S TU%282018%29603862_EN.pdf ) privind impactul politicii agricole comune asupra țărilor în 

curs de dezvoltare. Studiul constată că efectele distorsionante ale PAC s-au redus considerabil 

începând cu 2014. 
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INOVAREA / PROTECȚIA CULTURILOR 

 
Agricultorii ar trebui să dețină datele înregistrate în fermele lor:  Agricultorii ar trebui să rămână 

proprietarii datelor înregistrate în fermele lor cu tehnologii digitale și ar trebui să aibă 

întotdeauna posibilitatea de a decide modul în care sunt utilizate aceste date, reprezentanții  

echipamentelor agricole și companiilor de îngrășăminte au argumentat in evenimentul ELO 

privind date importante și modul de utilizare a acestora, care a avut loc miercurea trecută în 

parlamentul UE. Prezentările vor fi disponibile în curând pe site-ul ELO. 

Avocații ar trebui să stabilească un plan de șase ani care să stimuleze agricultura de precizie: UE 

ar trebui să stabilească un plan de investiții de șase ani pentru a sprijini agricultorii în adoptarea 

tehnologiilor agricole de precizie și pentru a spori situația economică și de mediu din acest 

sector. Citiți raportul aici(http://ymlpsend3.com/eeqaraebwwqaaaehjavamwhm/click.php ). 

Danemarca se consultă cu privire la noi reguli pentru a împiedica utilizarea glifosatului pe 

culturile consumatorilor înainte de recoltare, pentru a îndeplini angajamentele stabilite în 

strategia sa privind pesticidele. 

  

Ministrul Agriculturii din Spania, în conflict de interese: Ministrul Agriculturii din Spania, Isabel 

García Tejerina, este acuzat de unii eurodeputați de un conflict de interese în ceea ce privește 

poziția guvernului său privind îngrășămintele pe bază de fosfați. 

Lanțul de supermarketuri din Franța își extinde tehnologia :  Lanțul de supermarketuri din 

Franța, Carrefour, extinde tehnologia pe care o folosește deja pentru o linie de găini, la opt linii 

de carne și legume. 

 

 

MEDIU  

 
Bruxelles își propune să verifice sistemul financiar al Europei: CE a publicat o strategie care 

speră că va facilita investiția suplimentară de 180 de miliarde de euro pe an, ale căror estimări 

vor fi necesare pentru a îndeplini angajamentele asumate de UE în temeiul acordului de la Paris. 

Comisia Europeană și-a dezvăluit strategia pentru un sistem financiar care sprijină agenda UE 

privind clima și dezvoltarea durabilă. Comunicatul de presă(http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-18-1404_en.htm),MEMO(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1425_en .h 

tm) și foaia de informare(http://ec.europa.eu/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth-

factsheet_en ) sunt disponibile online. 

Finlanda a sesizat Curtea cu privire la vânătoarea de primăvară a păsărilor sălbatice: În 

conformitate cu Directiva privind păsările (http://ec.europa.eu/environmen t/nature/legislation 

/birdsdirective/index_en.htm) (Directiva 2009/147/CE) ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content 

/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147 ), uciderea păsărilor sălbatice este interzisă, dar anumite 

specii, cum ar fi rața sălbatică - Somateria mollissima, pot fi vânați, atît timp cît acest lucru nu se 

întâmplă în cursul sezonului de reproducere sau de primăvară sau în cazul în care sunt îndeplinite  
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condițiile pentru o excepție de la interdicția de vânătoare. În decembrie 2016 

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4211_EN.htm ), Comisia a trimis un aviz 

motivat, îndemnând Finlanda să oprească vânătoarea de primăvară a ratoilor în provincia Åland. 

Cu toate acestea, autoritățile competente din provincia Åland au decis să deschidă un nou sezon 

de vânătoare a rățoilor în aprilie 2017. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați 

comunicatul de presă(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1446_en.htm ) complet. 

Spania sesizată de Curte pentru că nu a revizuit și actualizat planurile sale de gestionare a 

bazinelor hidrografice din Insulele Canare: Planurile de gestionare a bazinelor hidrografice  

reprezintă fundamentul Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE)( http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060). Aceste planuri oferă o imagine 

de ansamblu cuprinzătoare a aspectelor principale pentru fiecare district hidrografic și ar trebui 

să includă măsurile specifice necesare pentru atingerea obiectivelor de calitate a mediului. Pentru 

mai multe informații, vă rugăm să consultați comunicatul de presă(http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-18-1445_en.htm ) complet. 

Comisia invită Grecia să respecte pe deplin normele privind mediul: În timp ce Grecia a 

desemnat în mod oficial toate cele 239 de amplasamente ca “SAC”, nu a stabilit nici priorități 

sau obiective, nici măsuri de conservare necesare pentru aceste așezri. În cadrul unei acțiuni 

orizontale de punere în aplicare împotriva mai multor state membre, Comisia trimite Greciei un 

aviz motivat suplimentar. Acum are două luni să răspundă. În caz contrar, Comisia poate decide 

să sesizeze Curtea de Justiție a UE. 

 

 

Comisia îndeamnă Finlanda, Luxemburg și România să adopte în totalitate normele EIA:  Aceste 

țări trebuie să își adapteze legislația națională pentru a ține cont de modificările (Directivei 

2014/52/UE)(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0052 ) privind 

evaluarea impactului asupra mediului. Obiectivul prezentei directive este de a garanta efectuarea 

unei evaluări adecvate a impactului pentru proiecte înainte de a fi aprobate. În cazul în care 

statele membre în cauză nu acționează în termen de două luni de la primirea avizului motivat, 

cazul poate fi trimis Curții de Justiție a UE. 

Comisia îndeamnă Irlanda și Spania să acționeze în ceea ce privește protecția împotriva 

inundațiilor: Aceste țări nu au respectat cerințele Directivei privind Inundațiile 

(http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/links.htm ) (Directiva 2007/60/CE)( http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007L0060).Pentru mai multe informații 

privind procedura despre încălcarea dreptului comunitar, a se vedea MEMO/12/12 

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/12&format=HTML&aged

=1&language=EN&guiLanguage=en%20%20%20MEMO/13/907 ). Pentru mai multe detalii 

privind toate deciziile luate, consultați registrul deciziilor privind încălcarea dreptului 

comunitar.(http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement 

decisions/?lang_code=en ) 

Greenpeace solicită reducerea la jumătate a producției de carne și lactate pentru a proteja clima și 

sănătatea: Producția și consumul global de carne și lactate trebuie reduse la jumătate până în 

2050 pentru a evita schimbările climatice periculoase și pentru a reduce impactul negativ al 

sectorului asupra mediului și sănătății, potrivit unui nou raport publicat de Greenpeace. 
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Italia cheltuie mai mult pe deșeuri decât pe schimbările climatice: Guvernul italian a cheltuit mai 

mult din bugetul său pentru mediu pe gestionarea deșeurilor decât poluarea aerului și schimbările 

climatice în 2016, potrivit unui studiu oficial. 

 

CLIMĂ/ENERGIE 

 
Miniștrii mediului au solicitat un buget consolidat pentru climă: Miniștrii mediului dintr-un 

număr semnificativ de state membre, au solicitat consolidarea cheltuielilor climatice în următorul 

buget al UE pentru a se asigura că blocul își îndeplinește obiectivele pentru 2030. 

Autoritățile naționale de reglementare nu vor stimula gazele naturale: Autoritățile naționale ar 

putea stimula hrănirea biometanului în rețelele de distribuție a gazelor, aplicând tarife reduse și 

taxe de conectare, potrivit unui nou raport publicat marți. 

Comisia solicită Spaniei și Greciei să transpună corect legislația UE privind eficiența energetică: 

Spania a fost invitată să corecteze cerințele privind contorizarea individuală în clădirile cu mai 

multe apartamente și Grecia să adopte și să notifice strategia de renovare pe termen lung în 

clădirile comerciale și rezidențiale. 

  

 

SĂNĂTATE 

 
Grupul de cercetare al Comisiei lansează un centru de gestionare a fraudelor și de alimentație 

duală: Biroul Comisiei de cercetare internă, Centrul Comun de Cercetare (JRC) va lansa pe 13 

martie un Centru de cunoștințe privind frauda și calitatea alimentară, o rețea de experți care se 

vor ocupa atât de fraudă, cât și de produse. 

Comisia deschide un centru pentru a sprijini controalele privind bunăstarea animalelor: Comisia 

Europeană a înființat primul Centru de referință al UE pentru a sprijini punerea în aplicare a 

reglementărilor privind bunăstarea animalelor, într-o perioadă în care aceste aspecte dobândesc o 

atenție sporită în cadrul negocierilor Brexit. 

UE va prezenta liniile directoare pentru a hrăni animalele cu produse alimentare care nu sunt 

adecvate consumului uman: UE finalizează orientările pentru statele membre de a hrăni 

animalele cu alimente care nu mai pot fi consumate de oameni, a spus comisarul UE pentru 

sănătate și siguranță alimentară. 

Deputații europeni votează pentru etichetarea nutrițională a băuturilor spirtoase: Parlamentul 

European a votat amendamentele care ar obliga băuturile spirtoase să transporte etichete de 

nutriție cu mai puțin de două săptămâni înainte de termenul limită de 13 mart ie pentru ca 

industria băuturilor alcoolice să se prezinte cu o propunere comună de autoreglementare pentru 

schema UE de etichetare a alcoolului. 

Eticheta Evolved Nutrition, codificată în funcție de culoare, este sub amenințare,  după ce Mars 

se retrage: Eticheta Evolved Nutrition Label (ENL), pe care șase giganți din industria alimentară 

a lansat-o cu fanfară acum mai puțin de un an, la 8 martie 2017, au rămas uimiți, după ce una 

dintre companii, Mars, s-a retras. 



 
 

Comisia nu este încă pregătită să acționeze în ceea ce privește etichetarea vegană: Peste șase ani 

de la adoptarea de către Consiliu și Parlamentul European a Regulamentului privind informarea 

produselor alimentare (FIC - 1169/2011) care solicită Comisiei să adopte un act de punere în  

aplicare privind etichetarea vegană și vegetariană, nu este mai aproape de elaborarea unui 

regulament. 

Belgia a fost afectată de scandalul privind etichetarea cărnii: Autoritățile din Belgia au închis o 

fabrică de prelucrare a cărnii, iar produsele din carne au fost scoase din rafturile 

supermarketurilor după ce s-au descoperit erori în timpul unei inspecții a unei fabrici din sudul 

țării. 

Raportul constată că animalele din UE exportate în Turcia suferă la frontieră: Bovinele și ovinele 

exportate din UE în Turcia se confruntă cu suferințe inutile din cauza modului în care loturile 

sunt tratate la granița țării cu Bulgaria, potrivit unui nou raport al Comisiei Europene. 

Cereți UE să interzică BPA în ambalajul produselor alimentare: Un grup de campanii de mediu 

și-a reiterat solicitarea ca UE să interzică complet bisfenolul A în ambalajul produselor 

alimentare după publicarea unui nou studiu care leagă problemele de sănătate de substanța 

respectivă. 

 

PIAȚA 
 

Cerealele și produsele lactate determină creșterea prețurilor la alimente în luna februarie: O 

scădere a prețurilor mondiale la uleiurile vegetale și la zahăr a fost compensată de creșterea 

cerealelor și a prețurilor la produsele lactate, ceea ce a dus la creșterea prețurilor produselor 

alimentare la nivel mondial în februarie, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru 

Alimentație și Agricultură FAO). 

Prețurile de lapte sunt prea scăzute pentru a acoperi costurile de producție în Franța: Prețurile 

primite de către fermierii francezi pentru laptele lor nu au fost suficiente pentru a-și acoperi 

costurile de producție în 2016 și 2017, continuând astfel o tendință pe piață din 2013, potrivit 

noilor cifre publicate de UE organizațiile producătorilor de lapte. 

Producătorul de bere grec întâmpină decizia privind plânerea Heineken:  Fabrica de bere greco-

macedoneană (MTB) a respins decizia procurorului grec și a catalogat ca fiind "nefondate" 

acuzațiile făcute de Heineken și de filiala sa de operare din Grecia, Athenian Brewery (AB), 

deținută în procent de 98,8%. 

Organizațiile slovace din industria comerțului cu amănuntul se opun legislației privind practicile 

neloiale: Alianța Slovacă a Comerțului Modern (SAMO), cea mai importantă organizație din 

industria comerțului cu amănuntul din țară, și-a anunțat opoziția față de proiectul de lege privind 

practicile comerciale neloiale, pe motiv că legislația ar încălca o serie de legi din Slovacia și 

Europa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMERȚ 

 
Normele UE privind vinurile actualizate pentru o mai bună urmărire a fluxurilor comerciale: Au 

intrat în vigoare două noi reglementări UE privind vinurile, cu dispoziții actualizate vizând 

îmbunătățirea monitorizării comerțului cu produse viticole, certificarea originii și a  

caracteristicilor lor, precum și a controalelor pentru prevenirea și realizarea de practici 

frauduloase. 

Decizia CEJ exclude organismele de soluționare a litigiilor dintre investitori și state găsite în 

acordurile de liber schimb: Curtea Europeană de Justiție a hotărât la 6 martie că mecanismele de 

soluționare a litigiilor dintre investitori și state sau sistemul de investitori (ICS) care permit 

companiilor private să acționeze în judecată, sunt incompatibile cu legislația UE , o hotărâre care 

ar putea avea repercusiuni grave asupra acordurilor de liber schimb existente sau viitoare ale UE 

(ALS). 

UE urmărește importurile de produse agroalimentare americane în valoare de 951 milioane de 

euro ca nou război comercial: Uniunea Europeană este pregătită să impună sancțiuni comerciale 

în valoare de aproape 1 miliard de euro pentru produsele agroalimentare americane ca revanșă 

pentru impunerea de către presedintele Trump a tarifelor la importurile de oțel și aluminiu.  

Comisia extinde măsurile antidumping asupra produselor din oțel din China: Comisia a prelungit 

măsuril antidumping           (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv: O J.L 

.2018.063.01.0015.01.ENG&toc=OJ:L:2018:063:TOC) existente pentru importurile chinezești 

de țevi și tuburi fără sudură din oțel inoxidabil timp de încă cinci ani. 

Malaezia amenință să boicoteze discuțiile comerciale ale UE cu ASEAN asupra disputei uleiului 

de palmier:  Malaezia amenință că va contracara negocierile de liber schimb dintre Asociația 

Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) și UE din cauza propunerii acesteia din urmă de a opri 

utilizarea uleiului de palmier în biocarburanți până în 2021. Ministrul plantațiilor din Malaezia, 

Mah Siew Keong, a declarat că interdicția propusă de UE privind utilizarea uleiului de palmier 

ca biocombustibil ar putea conduce la un război comercial. 

  

  

INSTITUȚII 

 
Comisia propune un număr de 17 candidați pentru Consiliul de administrație al EFSA: Comisia a 

prezentat o listă de candidați cu 17 membri pentru a ocupa șapte locuri în Consiliul de 

administrație al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care urmează să fie 

numiți pentru o perioadă de patru ani la 1 Iulie. 

Eurodeputatul Gianni PITTELLA (S&D, IT) și-a anunțat demisia pe 7 martie la ședința grupului, 

după alegerea sa în Senatul italian. 

Europarlamentarul Jan Philipp ALBRECHT (Greens / EFA, ES) își va părăsi locul din 

Parlamentul European în septembrie pentru a deveni ministru al digitalei din Schleswig-Holstein. 

Este membru al Parlamentului European din 2009 și este vicepreședinte al Comisiei pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:%20O%20J.L%20.2018.063.01.0015.01.ENG&toc=OJ:L:2018:063:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:%20O%20J.L%20.2018.063.01.0015.01.ENG&toc=OJ:L:2018:063:TOC


 
 

Grupul S&D: După demisia lui Gianni PITTELLA în calitate de deputat european, alegerile 

pentru un nou lider vor avea loc pe 20 martie. Maria João RODRIGUES (PT), vicepreședintă a 

grupului, va acționa în rolul său până atunci. Nominalizările sunt deschise până la data de 12 

martie. 

Greens/ALE: Ana MIRANDA (ES) s-a alăturat oficial Alianței Libere Europene. Greens/ALE 

este acum cel de-al cincilea grup ca mărime. 

 

Eurodeputatul Laurențiu REBEGA (RO) a ieșit din grupul ENF și acum este deputat în 

Parlamentul European. 

Europarlamentarul Jacques COLOMBIER (ENF, FR) s-a alăturat în calitate de membru al 

comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI). 

 

Eurodeputatul Sirpa PIETIKÄINEN (PPE, FI) a fost numit președinte de onoare al consiliului de 

administrație al Institutului pentru Politica Europeană de Mediu (IEEP). A fost anunțată o nouă 

platformă de politică științifică pentru politica europeană de mediu, numită "Think 2030". Primul 

său forum va avea loc în perioada 15-18 octombrie la Bruxelles. 

Comitetul European al Producătorilor de Echipamente Electrice (CECED) a fost redenumit - 

APPLiA. După 60 de ani de istorie și revoluție tehnologică, sectorul aparatelor de uz casnic din 

Europa va fi reprezentat de asociația complet modernizată, denumită acum APPLiA. Schimbarea 

majoră a fost sărbătorită de mai mult de 200 de factori de decizie politică, producători, ONG-uri 

și alte părți interesate, la 7 martie, la muzeul BELVUE din Bruxelles. "Noua imagine a mărcii 

este consecința logică a unei analize a cine suntem și a modului în care un sector inovator, 

sustenabil și orientat spre viitor, cum ar fi industria aparatelor de uz casnic, merită să fie 

reprezentat", a declarat directorul general al APPLiA, Paolo FALCIONI. În viitor, scopurile 

APPLiA pentru viitor vor fi conduse de sloganul său: "Ține de noi, de tine pentru a avea un stil 

de viață mai bun în Europa". 

Bertelsmann Stiftung: Jürgen NOACK a fost numit noul șef al biroului de legătură al 

Bertelsmann Stiftung. Sarcina sa principală este de a conduce creșterea rețelei și implicarea în 

mass-media pentru sediul de la Bruxelles al uneia dintre cele mai mari fundații privat de operare 

și think-tank-uri din Germania. El se uită înapoi la o carieră de peste 15 ani în domeniul 

afacerilor publice europene și al comunicațiilor din Bruxelles. 

BOLDT: Matthias GRAF se va alătura echipei în luna august ca partener fondator, conducând 

regiunea BOLDT din Germania, Austria și Elveția și practica de cultură și transformare a 

companiei. 

  

 

BREXIT 

 
În urma unui discurs-cheie de vinerea trecută, ambiția Theresei MAY de a asigura comerțul liber 

a fost atenuată de consilierul lui Michel BARNIER, Stefaan DE RYNCK, care a spus că 

recunoașterea reciprocă a standardelor - un aspect central al planurilor primului-ministru pentru o 

afacere post-Brexit - nu mai este o parte esențială a aranjamentelor comerciale ale blocului. El a  

 



 
 

adăugat, de asemenea, că Curtea Europeană de Justiție ar putea interveni în orice moment pentru 

a împiedica recunoașterea reciprocă a standardelor care subminează integritatea pieței unice. 

Adresându-se deputaților marți, secretarul britanic pentru sănătate, Jonathan ASHWORTH, a 

declarat că angajamentul de a rămâne în cadrul Agenției Europene pentru Medicamente va face 

parte din "abordarea consecventă" a  Brexit-ului, care "încearcă să mențină apartenența la (sau 

relații echivalente cu) beneficii pentru Marea Britanie. " El a subliniat "șirul de dovezi privind 

importanța pacienților britanici pentru o cooperare strânsă cu Europa în domeniul reglementării  

medicamentelor și a spus că preferința pentru șederea în EMA este prferată "pentru că servește 

intereselor noastre naționale și intereselor UE27 ". 

Vorbind miercuri la Luxemburg, președintele Consiliului European, Donald TUSK, a prezentat 

proiectul de orientări pentru a modela relațiile viitoare dintre Marea Britanie și UE și a respins 

abordarea "pick-and-mix". El a reiterat că "UE-27 dorește ca Marea Britanie să fie un prieten 

apropiat și partener și să intre în discuții pe viitor cu o minte deschisă, pozitivă, dar având în  

vedere liniile roșii din Regatul Unit, doar un Acord de Liber Schimb (ALS) este posibil", el a 

mai adăugat că va fi primul ALS din istorie care să slăbească, să nu consolideze legăturile 

economice. Înaintarea este esența Brexit-ului". TUSK s-a întâlnit cu prim-ministrul irlandez la 8 

martie înaintea Consiliului European și a exprimat în mod deosebit solidaritatea UE27 față de 

Irlanda, despre care a spus că "este pe primul loc". 

Într-o conferință de presă miercuri, președintele Parlamentului, Antonio TAJANI, și negociatorul 

șef al reuniunii Brexit, Guy VERHOFSTADT, au subliniat un proiect privind dreptul cetățenilor 

și recomandă ceea ce mai târziu a numit un acord de asociere "larg, intens și detaliat" cu Regatul 

Unit. Deputații europeni vor vota decizia în plenul săptămânii viitoare. 

Hard Brexit ar putea reduce producția agroalimentară olandeză cu 500 de milioane de euro: 

Producția agricolă în Olanda va pierde cu 2% din valoarea sa în cazul în care UE și Marea 

Britanie nu vor putea ajunge la un acord privind viitoarea lor relație comercială, a estimate un 

nou studiu. 

 

DIN EUROPA 

 
Olanda: Stef BLOK a fost numit noul ministru pentru afaceri externe, înlocuindu-l pe Halbe 

ZIJLSTRA. În acest timp, Sigrid KAAG i-a ținut locul între timp. El a lucrat anterior ca ministru 

pentru locuințe și administrația centrală în cel de-al doilea cabinet RUTTE. 

Slovacia: Ministrul Culturii, Marek MAĎARIČ, a demisionat la 28 februarie, după uciderea 

jurnalistului de investigație, Ján KUCIAK, și logodnicei sale. Viceprim-ministrul și ministrul 

pentru investiții, Peter PELLEGRINI, îl înlocuiește în mod provizoriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALTELE 

 
Comisia va începe grupul privind inteligența artificială: Citiți mai multe aici (http:// europa .eu/ 

rapid/press-release_IP-18-1381_en.htm ). 

Comisia dezvăluie Planul de acțiune privind FinTech: comunicatul de presă (http ://europa 

.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_en.htm ), un Memo pe Fintech(http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-18-1406_en.htm ) și unul despre alegeri(http://europa.eu/rapid/press-release 

_MEMO-18-1423_en.htm ), precum și o fișă informativă(http://ec.europa.eu/info/files/180308-

action-plan-fintech-factsheet_en ) sunt disponibile online. 

Alte 7 regiuni ale UE și statele membre pentru asistență în cadrul acțiunii-pilot a Comisiei 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3501_en.htm ) privind tranziția industrială. Un 

comunicat de presă(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1506_en.htm ) și o foaie de date 

(http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-1506/en/PilotAction-RegionsIndustrialTransition %20 

FINAL.WEB.pdf)sunt disponibile online. 
 

 

Politica de coeziune investește în drumuri mai bune și mai sigure în România: Peste 272 de 

milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)( https ://cohe siondata 

.ec.europa.eu/funds/erdf ) sunt investite în construcția unei autostrăzi între orașele Sebeș și 

Turda. 

 

€123 milioane în sprijinul UE pentru aproximativ 5000 de întreprinderi mici din țările baltice: 

Mai multe informații găsiți în acest comunicat de presă (https:// ec.europa .eu /commission /pri 

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

Sporirea sectorului turistic al Croației: Banca Europeană de Investiții (BEI) a semnat un 

împrumut de 16 milioane euro cu Valamar Riviera d.d, cea mai importantă companie de turism 

din Croația. Un comunicat de presă complet se găsește aici (https://ec.europa .eu/commission 

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