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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 

 
21 din cele 27 de state membre care ‘’doresc’’ să contribuie la bugetul UE: Un 

total de 21 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au indicat că sunt 

dispuși să aloce mai multă finanțare în bugetul UE în încercarea de a conecta 

gaura rămasă dupa Brexit, conform spuselor comisarului Hogan. 

Comisia Europeană   reține bani agricoli din 13 țări: Comisia Europeană a 

declarat că va reține 83 de milioane din subvenții agricole de la un grup de 

13 guverne ale UE, pentru gestionarea gresită a cheltuielilor: Belgia, 

Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Ungaria, 

Olanda, Polonia, Portugalia și Marea Britanie. Cele mai mari sancțiuni au 

fost aplicate Franței, Ungariei și Greciei, cărora Comisia a refuzat să le 

restituie aproximativ 15 milioane de euro fiecare. Olanda a primit o 

sancțiune de aproximativ 115.000 EURO, cea mai mică sumă. 

Plățile directe se calculează cu o metodă uniformă la nivelul UE: Conform unui 

raport al Comitetului parlamentar pentru agricultură, sistemul de calcul al plăților 

directe pentru fermierii din UE nu ar trebui să se bazeze pe drepturi istorice, ci ar 

trebui înlocuit cu o uniformizare la nivelul UE ca metoda de cuantificare a 

plăților.  

Viitoarea PAC trebuie să analizeze impactul agriculturii asupra politicilor: UE 

trebuie să adopte o abordare politică trans-sectorială pentru a stabili o viitoare 

politică agricolă comună (PAC) care nu funcționează pentru a sărăci agricultorii 

din țările în curs de dezvoltare, s-a subliniat în audierea comună a comitetelor de 

agricultură și dezvoltare ale Parlamentului. 

Comisia propune majorarea pragului ajutorului de stat pentru agricultură: 

Comisia Europeană propune majorarea cuantumului maxim al ajutoarelor de stat 

agricole pe care statele membre le pot distribui fără o notificare prealabilă de la 

15.000 € la 25.000 €, pe o perioadă de trei ani, pe exploatație agricolă.  

 

 



 
 

Ajutorul așa-numit "de minimis"(https://ec.europa.eu/agriculture/glossary/intervention-buying_ 

en en#glossary-d ) s-a dovedit a fi deosebit de util în perioadele de criză, deoarece permite o 

reacție mai rapidă pentru a ajuta agricultorii să depășească situațiile de urgență, cum ar fi 

lacunele temporare de lichiditate. În prezent, Comisia solicită feedback printr-o consultare până 

la 16 aprilie 2018. Se așteaptă ca propunerea să fie adoptată în vara de către Comisie după 

consultarea(https://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/legislation/draft-consultation-deminimis_en) 

statelor membre. 

Lobby-urile de sănătate se află în dezbaterea PAC: Rețeaua europeană a inimii, Alianța 

Europeană a Sănătății Publice și Freshfel, un lobby de producție, i-au scris comisarului Hogan, 

caruia i-au cerut să recurgă la restructurare pentru a împinge fermierii să producă mai mult 

legume și carne. "Apreciem că d PAC, de una singură, nu poate rezolva prevalența ridicată a 

excesului de greutate, a obezității și a bolilor cronice în UE, dar poate contribui în mod 

semnificativ dacă va stabili un stimulent potrivit", au spus grupurile. În răspunsul său, directorul 

general al DG Agri, Jerzy Plewa, a declarat că, deși politicile agricole ale UE pot contribui la o 

dietă sănătoasă, "PAC nu face discriminări între sectoare, ci încurajează mai degrabă o producție 

agricolă diversificată". Potrivit lui Plewa, rolul PAC în nutriție include politici cum ar fi 

planurile UE privind fructele, legumele și laptele în școli sau utilizarea indicațiilor geografice 

pentru a garanta originea produselor. 

  

Curtea de Conturi a UE examinează sistemul de control al alimentelor ecologice: Curtea de 

Conturi Europeană efectuează un audit al sistemului UE de control al alimentelor ecologice 

pentru a evalua dacă poate garanta consumatorilor că produsele sunt produse cu adevărat prin 

metode ecologice. 

Fermierii apără biocarburanții ca parte a viitoarei strategii UE privind proteinele: întrucât 

Comisia și-a anunțat intenția de a elabora o "strategie privind proteinele" la nivel european, 

există voci care să apere nevoia de a menține sursa principală de hrană pentru proteine a UE, -

produs de biocombustibili. Cererea UE se ridică la aproximativ 45 de milioane de tone de 

proteine brute pe an, dintre care o treime este satisfăcută de soia, iar coprodusele UE de 

biocombustibili și proteinele animale prelucrate sunt surse valoroase de aprovizionare cu 

alimente proprii. 

  
INOVAREA/PROTECȚIA CULTURILOR 

 
Autoritatea UE confirmă faptul că neonicotinoidele reprezintă un risc pentru albine: Majoritatea 

utilizărilor pesticidelor neonicotinoide reprezintă un risc pentru albinele de miere și albinele 

sălbatice, potrivit evaluărilor publicate săptămâna trecuta de către Autoritatea Europeană pentru 

Siguranța Alimentară (EFSA).  Statele membre ale UE se întâlnesc pentru a discuta 

problema pe 22 martie . 
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MEDIU 

 
Eroziunea solului costă agricultorii europeni 1,25 miliarde de euro pe an: Eroziunea solului costă 

țările europene 1,25 miliarde de euro pentru pierderea productivității agricole anuale și 155 

milioane euro pentru pierderea produsului intern brut (PIB), potrivit unui nou studiu al JRC. La 

nivelul UE, eroziunea solului afectează peste 12 milioane de hectare de teren - aproximativ 7,2% 

din totalul terenurilor agricole - și duce la pierderea productivității culturilor de 1,25 miliarde de 

euro. La nivel național, Italia plătește cea mai mare factură, cu o pierdere anuală de 619 de 

milioane de euro și 33% din suprafața sa agricolă totală, care suferă de eroziune severă. Studiul a 

fost publicat recent în Jurnalul de Degradare și Dezvoltare Land (http://onlinelib rary. wiley .com 

/doi/10.1002/ldr.2879/full . 

  

Deputații europeni solicită crearea unei scheme de sprijin pentru apicultori în cadrul viitoarei 

PAC: Politica agricolă comună (PAC) după 2020 ar trebui să instituie o schemă specifică de 

sprijin pentru apicultori și să le compenseze pentru pierderea coloniilor, potrivit Parlamentului 

European. 

UE se angajează să adopte definiția deșeurilor alimentare: UE se pregătește să adopte o definiție 

a deșeurilor alimentare în cadrul unui acord de compromis între Parlamentul European, Consiliu 

și Comisie, încheiat la sfârșitul anului trecut, pe care statele membre în Comitetul 

Reprezentanților Permanenți (Coreper) le-au aprobat la 23 februarie. 

Deputații solicită adoptarea unor norme mai largi în materie de proiectare ecologică: Deputații 

din întregul spectru politic au solicitat ca normele UE privind proiectarea ecologică să fie extinse 

dincolo de performanța energetică, pentru a include impactul asupra mediului pe întreaga durată 

de viață a produsului. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

CLIMA/ENERGIE 

 
Consiliul UE promite un impuls diplomatic privind schimbările climatice: Miniștrii de externe 

europeni și-au exprimat "o mare îngrijorare" în legătură cu dovezile științifice că ritmul 

schimbărilor climatice este în creștere și avertizează asupra unei "ferestre de închidere rapidă" 

pentru a limita încălzirea globală. Între timp, militanții verzi au exprimat temeri față de "tăcerea" 

Consiliului European cu privire la finanțarea pentru climă. 

UE trebuie să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră până în 2035: Europa trebuie să-și 

reducă rapid emisiile de gaze cu efect de seră în următorii zece ani pentru a-și aduce contribuția 

la acordul de la Paris pentru a limita încălzirea globală la sub 2 ° C. 

Nicio mișcare, în calitate de negociatori, nu deschide discuțiile privind RED II: Deputații 

europeni și reprezentanții guvernelor naționale au organizat marți o primă rundă de discuții 

neconcludente cu privire la noua directivă a UE despre energia regenerabilă (RED II). 

Sinergiile dintre energiile regenerabile și dezvoltarea rurală care nu sunt exploatate în UE: Un 

nou raport al Curții de Conturi Europene (CCE) a constatat că potențialele sinergii dintre 

politicile în domeniul energiei regenerabile și dezvoltarea rurală sunt multiple, dar în mare parte 

acestea nu au fost realizate cu succes în UE . 

Asigurătorii europeni continuă să susțină cărbunele, raportează afirmațiile: "Asigurătorii 

europeni majori continuă să subscrie industriei cărbunelui din Polonia, în ciuda angajamentelor 

anterioare ale unor aceleași companii de a renunța la acest sector", a afirmat un raport. 

Sectorul agrar al Germaniei raportează creșterea emisiilor: Operațiunile de producție animală se 

află în spatele creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul agricol din Germania, 

potrivit unui nou studiu realizat de Agenția Federală pentru Mediu.  

Biocombustibilii din Suedia folosesc margini: Suedia a crescut consumul de biocombustibili în 

sectorul transporturilor, potrivit cifrelor noi din partea Asociației de comerț bioenergie Svebio.  

Comisia susține proiectul italian de biocarburanți: Un sistem italian de sprijinire a producerii și 

distribuirii biocombustibililor avansați, inclusiv biometan avansat, este în conformitate cu 

normele UE privind ajutorul de stat, a anunțat Comisia Europeană. 

Spania lansează o platformă de acțiune privind clima: Guvernul spaniol și grupurile verzi au 

lansat o platformă de acțiune în domeniul climei pentru ca entitățile private și publice să 

colaboreze pentru a îndeplini obiectivele acordului de la Paris. 

  

  

SĂNĂTATE 

 
Esterii grași ai glicidilului din UE se limitează să se aplice începând cu data de 19 martie: Limite 

stricte noi se aplică contaminanților genotoxici și carcinogenici ai esterilor grași glicidilici (GE) 

găsiți în uleiurile vegetale, în special uleiul de palmier și produsele alimentare care le conțin, 

începând cu 19 martie, regulament delegat publicat în Jurnalul Oficial al UE la 27 februarie. 

 



 
 

Dreptul întreprinderilor de a solicita confidențialitatea datelor este strict limitat: dreptul industriei 

de a păstra confidențialitatea datelor depuse în cererile pentru produse reglementate, cum ar fi 

aditivii alimentari, ar putea fi strict limitat în viitor, conform planurilor Comisiei Europene de 

revizuire a Regulamentului cadru general al UE privind legislația alimentară (178/2002), care a 

lansat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). 

Deputat în încercarea de a scoate în afara legii etichetele "fără etichete": Deputul european 

creștin-democrat, Fulvio Martusciello, dorește ca UE să scoată în afara legii etichetele "fără 

etichete" referitoare la produsele alimentare printr-un amendament la un proiect de poziție a 

Parlamentului European privind raportul anual al Comisiei despre politica în domeniul 

concurenței . 

Danemarca beneficiază de un certificat oficial pentru testele privind salmonella la carnea de pui: 

Danemarca are libertatea de a testa importurile de carne de pui din restul UE pentru Salmonella 

începând cu data de 22 martie, în temeiul unui regulament de punere în aplicare al Comisiei, care 

acordă garanții speciale deja autorizate Finlandei și Suediei. 

Norvegienii impun reguli mai stricte împotriva anunțurilor adresate copiilor: Consiliul Norvegian 

al Consumatorilor impune înlocuirea regulilor de publicitate cu o interdicție clară de 

comercializare a produselor nesănătoase destinate copiilor sub 16 ani. Consiliul este preocupat în 

special de promovarea sucurilor acidulate și de cele foarte îndulcite. 

 

 

PIAȚA 
 

Regulile UE privind tranzacțiile neloiale "nu ar trebui să deterioreze" serviciile de arbitraj 

existente: delegații la un atelier de lucru organizat la Bruxelles privind modalitățile de combatere 

a practicilor comerciale neloiale au declarat că nu doresc ca serviciile de arbitraj existente să fie 

compromise de normele Comisiei Europene privind UTP sunt în curs de elaborare. 

Slovacia va reduce TVA la produsele alimentare pentru sugari: Guvernul slovac a dezvăluit 

planuri de reducere a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru produse alimentare pentru sugari, 

care în prezent impun o rată de 20%. 

Angrosist danez a fost amendat pentru evitarea "taxelor de ciocolată" și TVA: Un comerciant cu 

ridicata în Danemarca a fost amendat cu 10 milioane DKK pentru evitarea "taxelor de ciocolată" 

și TVA. De asemenea, a fost supus la o condamnare condiționată de 21 de luni cu serviciul 

comunitar și probațiune. 

Croația va reduce TVA pentru produsele alimentare de bază: Primul ministru croat, Andrej 

Plenković, a anunțat planurile de a reduce rata standard a taxei pe valoarea adăugată (TVA) din 

Croația, care este a doua cea mai înaltă din Uniunea Europeană. 

Raportul prevede finalizarea subvențiilor la carne și la produsele lactate, taxarea cărnii în 

trecerea la regimul de proteaginoase: UE și Regatul Unit după Brexit ar trebui să pună capăt 

subvențiilor pentru producția de carne și produse lactate și carne și alte produse de origine 

animală, pentru a încuraja trecerea necesară la plantele leguminoase și alte culturi proteice, 

potrivit unui raport publicat în cadrul unei dezbateri la prânz din Parlamentul European în 

această săptămână. 

 

 



 

COMERȚ 

 
Comisia răspunde restricțiilor SUA privind oțelul și aluminiu: Comisia Europeană a luat la 

cunoștință anunțul președintelui Statelor Unite privind impunerea de taxe suplimentare de import 

asupra exporturilor de oțel și aluminiu ale UE către Statele Unite. Președintele Juncker a declarat 

că "în loc să ofere o soluție, această mișcare nu poate decât să agraveze chestiuni" (...) UE va 

reacționa ferm și proporțional pentru a-și apăra interesele. Comisia va propune în următoarele 

zile contramăsuri compatibile Statelor Unite pentru a reechilibra situația. " Pentru mai multe 

informații, consultați declarația completă a Comisiei (http://europa.eu/rapid/press-release _STA 

TEMENT-18-1484_en.htm ). 

Macron apără negocierile Mercosur cu agricultorii francezi: Într-o întâlnire cu agricultorii, 

președintele francez Emmanuel Macron a subliniat interesele ofensive ale sectorului într-un 

posibil acord Mercosur, în timp ce își expune planurile de abordare a achizițiilor de terenuri 

străine și de stimulare a investițiilor agricole. 

UE dezvăluie detalii despre fabricile de carne din Brazilia: Șapte fabrici braziliene de carne și de 

pasăre urmează să fie eliminate de pe lista UE de furnizori autorizați din UE săptămâna viitoare, 

în ceea ce pare a fi un răspuns la problemele recente privind siguranța alimentară. 

Propunerea de produse de origine animală din UE ‘’ar putea perturba comerțul’’, spune SUA: 

Modificările propuse la normele UE privind importul de subproduse de origine animală au fost 

criticate de oficialii americani și de grupurile industriale care spun că ar putea provoca perturbări 

grave ale schimburilor comerciale. 

Franța se teme că regula de testare a salmonelei daneze care ar putea afecta comerțul liber: 

Franța este preocupată de faptul că un program strict de testare a salmonelei din Danemarca 

pentru pui, pe care majoritatea statelor membre UE le-a aprobat la 1 februarie, ar putea crea 

bariere comerciale pe piața unică. 

Comisia lucrează la evaluarea impactului CETA asupra fluxurilor comerciale: Comisia lucrează 

la un raport pentru a evalua modul în care fluxurile comerciale au crescut de la intrarea în 

vigoare a Acordului economic și comercial cuprinzător UE-Canada în septembrie anul trecut, a 

spus comisarul UE pentru comerț, Cecilia Malmström. 

Blockchain "va aduce producătorii de alimente și consumatorii împreună": Utilizarea tehnologiei 

de blocaj pentru simplificarea lanțurilor de aprovizionare cu alimente promite să apropie 

producătorii și consumatorii de alimente, potrivit unui raport publicat de Rabobank. 

 

 

INSTITUȚII 

 
Deputații europeni au votat pentru lansarea unui sondaj în ceea ce privește numirea lui Martin 

SELMAYR în funcția de primar al serviciului public din cadrul Comisiei. Nu se cunoaște încă 

momentul în care ancheta va începe sau care va fi obiectul acesteia. Compoziția sa nu este încă 

cunoscută, deși se așteaptă ca membrii să fie deputați europeni. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release%20_STA%20TEMENT-18-1484_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release%20_STA%20TEMENT-18-1484_en.htm


 
 

DG AGRI: Kerstin ROSENOW, fost șef al Agenției Executive pentru Cercetare, devine șeful 

unității B2 (Cercetare și Inovare), preluând funcția de șef adjunct al unității Alberto D'AVINO. 

Poziția anterioară a doamnei ROSENOW a rămas temporar vacantă. 

Președintele Parlamentului European, Antonio TAJANI, a acceptat propunerea lui Silvio 

BERLUSCONI de a fi candidatul prim-ministerial pentru Forza Italia în alegerile italiene. 

TAJANI nu a demisionat oficial din rolul său de președinte al Parlamentului. Și colegul său 

italian, Gianni PITTELLA, candidează la Senat. Matteo SALVINI, vicepreședinte al grupului 

ENF, este liderul partidului europarlamentar Lega. 

Parlamentarii britanici Julie GIRLING și Richard Ashworth au ieșit din grupul ECR și s-au 

alăturat grupului PPE, care reprezintă acum toate cele 28 de state membre. Deputații au declarat 

că vor rămâne membri ai Partidului Conservator. GIRLING și-a apărat decizia de a schimba 

părțile, spunând că "grupul ECR nu acționează în mod consecvent cu manifestarea pentru care au 

fost aleși, și anume reforma din interior. Când aceasta este cuplată cu o tendință crescândă spre 

dreapta spectrului politic - în special după alegerea guvernului PSI în Polonia - opțiunea mai 

bună de a reprezenta constituenții din sud-vest și Gibraltar a fost să se mute într-un grup mai 

progresist și mai eficient ". 

Eurodeputatul Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL) a fost ales noul vicepreședinte, 

înlocuindu-și colegul Ryszard CZARNECKI (ECR, PL). 

Deputații europeni au sprijinit în mod oficial înființarea unui nou comitet special pentru 

criminalitate financiară, evaziune fiscala și va fi compus din 45 de membri. Compoziția sa va fi 

votată pe 13 martie în timpul sesiunii plenare, iar mandatul său va dura 12 luni.  

ECA: Deputații europeni au sprijinit numirea lui Annemie TURTELBOOM, în prezent membră 

a Parlamentului federal din Belgia, ca membru al CCE. Numirea sa trebuie acum aprobată de 

Consiliu. Îl va înlocui pe Karel PINXTEN. 

 

 

BREXIT 

 
Săptămâna a început cu liderul Jeremy CORBYN, care a stabilit planul uniunii vamale a 

partidului. CORBYN a cerut o nouă uniune vamală UK-UE "cu comerț fără tarife și fără 

frontiere tari pe insula Irlanda și a cerut de asemenea ca Marea Britanie să aibă un cuvânt de spus 

în viitoarele tranzacții comerciale. 

Guvernul britanic a făcut o schimbare majoră a drepturilor cetățenilor anunțând că va acorda 

resortisanților UE care sosesc în perioada de tranziție Brexit dreptul de a rămâne pe durată 

nedeterminată în Marea Britanie. 

Comisia Europeană a publicat proiectul de acord de retragere (https://ec.europa.eu /commission 

/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en ) dintre 

Uniunea Europeană și Regatul Unit. Aceasta traduce în termeni legali progresele înregistrate în 

faza 1 a negocierilor, publicată la 8 decembrie 2017. De asemenea, textul integrează perioada de 

tranziție. La prezentarea textului juridic privind negocierile cu Brexit, negociatorul-șef al UE, 

Michel Barnier, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la progresele lente înregistrate în cadrul 

negocierilor, precum și la dezacordurile semnificative care au avut loc în perioada de tranziție.  



 
 

Mai multe informații sunt disponibile aici(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1243en.htm  

. 

Grupul Brexit Steering al Parlamentului European a declarat că Parlamentul va examina 

proiectul Comisiei și a salutat abordarea lui Michel BARNIER în proiectul Tratatului de 

retragere. În Irlanda de Nord și în cazul în care nu există niciun acord, proiectul evidențiază 

importanța menținerii liberei circulații a mărfurilor și a produselor, menținând în esență Irlanda 

de Nord într-o uniune vamală. 

La 1 martie, președintele Consiliului European Donald TUSK s-a întâlnit cu Theresa MAY la 

Londra. El a spus că UE nu dorește o graniță tare între Irlanda și Irlanda de Nord și că, dacă nu 

se poate ajunge la nicio altă soluție, ar trebui stabilită o zonă comună de reglementare. El a 

reiterat faptul că nu există un comerț fără fricțiune în afara pieței unice și a uniunii vamale. Cu 

toate acestea, Theresa MAY i-a avertizat lui Donald Tusk că propunerile UE care vor păstra 

efectiv Irlanda de Nord în Uniunea vamală după Brexit sunt "inacceptabile". TUSK va prezenta 

proiectul de orientări privind relația viitoare săptămâna următoare. 

Theresa MAY a ținut un discurs cheie vineri, 2 martie, repetând că crearea unei granițe de-a 

lungul Mării Irlandei este inacceptabilă și că menținerea acordului de la Vinerea Mare se află în 

centrul abordării Regatului Unit. Pe piața unică, ea a recunoscut că viața va fi dificilă ca rezultat 

al părăsirii pieței unice, iar accesul la aceasta va fi redus. Premierul britanic și-a exprimat dorința 

pentru cel mai larg și cel mai profund parteneriat posibil în ceea ce privește securitatea. 

Cancelarul pentru Trezorerie va stabili săptămâna viitoare "parteneriatul profund" pe care 

Regatul Unit îl caută în sectorul serviciilor financiare. 

În ceea ce privește discursul, negociatorul-șef al UE, Michel BARNIER, a declarat: "Apreciez 

cuvântul prim-ministrului. Claritatea cu care a fost explicat faptul că Regatul Unit va părăsi piața 

unică și Uniunea vamală și recunoașterea compromisurilor vor informa Orientările Consiliului 

European privind viitorul ALS". 

Purtătorul de cuvânt al grupului PPE Manfred WEBER (DE) și-a exprimat îngrijorarea prin 

postarea pe twitter "Nu văd cum am putea ajunge la un acord cu Brexit dacă guvernul britanic 

continuă să-și îngroape capul în nisip în modul acesta. 

Într-un post despre mass-media socială, liderul grupului ALDE și negociatorul șef al 

Parlamentului, Guy VERHOFSTADT (BE), au salutat apelul dnei MAY la un parteneriat 

profund și special, însă a clarificat că "acest lucru nu poate fi realizat prin adăugarea cireșelor 

suplimentare pe tortul Brexit". El a adăugat că "relația noastră trebuie să fie strânsă și 

cuprinzătoare. Acest lucru este posibil numai dacă Marea Britanie înțelege că UE este o 

organizație bazată pe reguli. Nu există prea puțină apetit pentru a re-negocia regulile pieței unice, 

pur și simplu pentru a satisface un partid conservator divizat ". Dl VERHOFSTADT se va întâlni 

marți cu doamna MAY la Londra. 

Marea Britanie are o economie de 150 milioane de lire sterline de la ajutoarele directe post-

Brexit: Plățile directe către fermierii din Anglia ar putea fi reduse cu până la 150 milioane lire 

sterline în primul an după Brexit, reducând plățile către cei mai mari agricultori, potrivit unui 

nou guvern document de consultare. 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1243en.htm


 
 

DIN EUROPA 

 
Grecia: Ministrul Economiei, Dimitris PAPADIMITRIOU, a demisionat din motive de 

sensibilitate politică, pe fondul dezvăluirilor că soția sa, Rania ANTONOPOULOU, ministru 

adjunct pentru solidaritate socială, care și-a dat demisia, a primit 12.000 de euro subvenții de 

chirie pentru un apartament într-un cartier din Atena. După demisie, premierul Alexis TSIPRAS 

a remaniat cabinetul său. Vicepremierul Giannis DRAGASAKIS a fost numit noul ministru al 

economiei. Giannis MOUZALAS a fost înlocuit de Dimitris VITSAS, care anterior a fost 

ministru adjunct pentru industria și administrația apărării.  

Italia: Spre surprinderea  nimănui, Italia se află pe drumul unui parlament agățat după alegerile 

generale de ieri, cu o luptă impasibilă, fără ca nici un partid sau coaliție să câștige 40% din 

voturile necesare pentru a forma o majoritate de guvernământ. Proiecțiile precoce sugerează că 

mișcarea anti-instituție 5Star este pe cale să câștige cele mai multe voturi (în jur de 30-32%), dar 

a jurat anterior că nu va intra într-o coaliție cu o altă parte. Coaliția condusă de Forza Italia, 

fostul premier al lui Silvio Berlusconi, și Liga de dreapta a lui Matteo Salvini (fostă Liga 

Nordică) se îndreptă spre circa 37%. Cu toate acestea, este încă prea devreme pentru a face o 

predicție fermă despre forma următorului guvern. 

 

 

ALTELE 

 
 

Noua inițiativă a Comisiei de îmbunătățire a capacității administrative în gestionarea fondurilor 

UE: Comisia a lansat o cerere de participare (http://ec.europa. eu/regional_policy /en/policy /how 

/improving-investment/frontload/) la o acțiune-pilot pentru a ajuta autoritățile de management 

din statele membre să sporească modul în care fondurile UE sunt gestionate și investite. 

Noua hartă interactivă prezintă sprijinul UE pentru IMM-uri: Harta este disponibilă la adresa 

https://www.eif4smes.com/  

Comisia acordă eticheta patrimoniului european pentru nouă site-uri istorice din întreaga Europă: 

eticheta patrimoniului european (https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/europ 

ean-heritage-label_en ) a fost acordată pentru nouă site-uri care celebrează sau simbolizează 

idealurile, valorile, istoria și integrarea europeană. Sunt site-urile de patrimoniu muzical din 

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

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

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

(Luxemburg) și site-ul Tratatului de la Maastricht (Olanda). Mai multe informații despre site-

urile de etichete pentru patrimoniul european sunt disponibile  

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