
Nr .72/29.03.2018 

BULETIN INFORMATIV LAPAR 

 

STIRI EXTERNE: 

Stimati colegi, 

Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR 

care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima 

perioada. 

 

 

GENERAL 

 
Prețurile terenurilor agricole și chiriilor variază considerabil între și în interiorul 

Statelor Membre: În medie, Olanda a înregistrat cel mai scump preț de achiziție 

pentru un hectar de teren arabil în UE în 2016 (63 000 EUR). Într-adevăr, prețul 

terenurilor arabile din fiecare regiune a Olandei a fost mai presus decât toate 

celelalte medii naționale disponibile în UE. Cu toate acestea, între regiunile UE 

pentru care există date disponibile, cel mai scump preț pentru terenurile arabile 

era în regiunea Liguria din Italia (o medie de 108 000 EUR pe hectar). Citiți mai 

multe aici. (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8756523/5-2103 20 

18-AP-EN.pdf/b1d0ffd3-f75b-40cc-b53f-f22f68d541df) 

 

 

AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ 

 
Statele membre nu reușesc să ajungă la un acord privind poziția de reformă a 

PAC: Un total de 23 din 28 de state membre au adoptat concluziile președinției 

bulgare privind viitorul PAC, care includ sprijin pentru un nivel mai ridicat de 

mediu. Cu toate acestea, miniștrii agriculturii nu au reușit să adopte o poziție 

comună a Consiliului privind reforma PAC după 2020, deoarece cererile statelor 

baltice, Poloniei și Slovaciei de a elimina diferențele naționale existente, în ceea 

ce privește ratele de plată directe, s-au dovedit a fi o chestiune esențială . Suma 

medie plătită este, în general, mai mare în statele membre - în cea mai mare parte 

din vest - care se aflau în UE înainte de 2004. Aceasta reflectă diferențele 

substanțiale dintre salariile medii și puterea de cumpărare care continuă să existe 

în UE. 
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Obiectivele puternice de performanță ar trebui să sprijine cheltuielile viitoare ale PAC: Un nou 

raport al Curții de Conturi Europene (CCE) a declarat că cheltuielile viitoarei PAC ar trebui să se 

bazeze pe obiective de performanță ambițioase și relevante, respectând totodată cerințele de 

legalitate și regularitate. 

 

UE lansează un studiu privind defrișarea provocată de produse alimentare: Comisia Europeană a 

publicat un studiu de fezabilitate care analizează modul în care defrișările sunt cauzate de șapte 

"mărfuri de risc forestier": ulei de palmier, soia, cauciuc, carne de vită, porumb, cacao și cafea. 

Cu toate acestea, studiul Comisiei a fost criticat de ONG-urile internaționale pentru că nu a 

detaliat ce acțiuni sunt necesare acum pentru a stopa distrugerea. 

Partidul belgian de guvernământ dorește să naționalizeze politica agricolă comună: Într-o 

scrisoare deschisă, trei parlamentari ai Noii Alianțe Flamand au făcut un motiv de a transfera 

competențele politicii agricole a UE către statele membre și chiar de a elimina de fapt PAC, 

pentru a oferi mai mult sprijin financiar agricultorilor Flemanzi. 

Deputații europeni de agricultură adoptă propuneri pentru reducerea deficitului de proteine din 

UE: UE trebuie să-și adapteze măsurile de politică agricolă pentru a crește producția internă de 

proteaginoase și pentru a-și diversifica importurile de proteine din străinătate, concentrându-se 

asupra țărilor învecinate ale blocului UE. 

Noile propuneri ale lanțului de aprovizionare cu alimente vor contribui la eliminarea practicilor 

comerciale neloiale: Detalii despre propunerile UE privind viitorul lanțului de aprovizionare cu 

alimente vor fi publicate în aprilie, iar comisarul UE pentru agricultură speră că va ajuta la 

eliminarea practicilor comerciale neloiale. 

DG SANCO analizează impactul bunăstării animalelor asupra competitivității producătorilor din 

UE: Problema este crucială pentru agricultorii din UE, deoarece este importantă difuzarea la 

nivel internațional a normelor UE privind bunăstarea animalelor, în special în rândul partenerilor 

comerciali apropiați, pentru a asigura un nivel ridicat pe teren. Citiți mai multe aici. 

(http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/publications.html)  

Zilele FEFAC - Strategia UE privind proteinele ar trebui să se concentreze asupra îmbunătățirii 

nutriției animalelor: Planul UE privind proteinele trebuie să ia în considerare dimensiunile și 

valoarea nutrițională a surselor de proteine utilizate pentru hrana animalelor, în loc să se 

concentreze doar pe reducerea deficitului comercial al blocului. 

ELO&WWF se alătură eforturilor în cadrul PAC: În timpul discuțiilor mari cu privire la viitorul 

PAC, ambele organizații publică o declarație în patru pagini, impunând un buget și un model de 

livrare care ajută fermierii și proprietarii de teren să se ocupe de piață și de realitățile de mediu 

viitoare și să împingă o schimbare a mentalității, bazată pe încredere și susținute de noi 

tehnologii și date. Citiți-o aici. (http://www.europeanlandowners.org/images/180319_-

_ELO_WWF_Joint_Statement_on_future_CAP_-_FINAL_V2.pdf)  
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INOVAREA/PROTECȚIA CULTURILOR 

 
Comisia acordă aprobare condiționată fuziunii Bayer-Monsanto: Comisia Europeană a aprobat 

achiziționarea companiei americane agrochimice Monsanto de către compania germană 

agrochimică Bayer, în valoare de 66 de miliarde de dolari, după ce Bayer a acceptat privarea 

diviziilor de semințe și pesticide. Citiți mai multe aici. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

18-2282_en.htm)  

Ombudsmanul UE recomandă EFSA să aibă evaluări mai deschise ale riscurilor: Ombudsmanul 

UE, Emily O'Reilly, i-a scris președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a îl 

informa că blocul are evaluări mai deschise ale riscurilor cu Autoritatea Europeană pentru 

Siguranța Alimentară (EFSA) , inclusiv studiile din industrie. 

  

MEDIU  

 
BEI investește în primul fond de obligațiuni din cadrul pieței emergente: Banca Europeană de 

Investiții a anunțat o investiție de 100 de milioane de dolari (81,4 milioane de euro) în primul 

fond mondial de obligațiuni pe piețele emergente din lume. 

Bruxelles solicită mandatul de a negocia un pact global pentru mediu: CE a solicitat mandatul de 

a negocia un "Pact global pentru mediu" în numele celor 28 de guverne naționale ale UE, în 

urma unei inițiative prezentate de președintele francez anul trecut. Pactul va consolida într-un 

singur text internațional principiile fundamentale ale dreptului internațional în materie de mediu, 

cum ar fi dreptul la un mediu ecologic sănătos sau obligația de a avea grijă de mediu. Citiți mai 

multe aici. (http://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2017/05/Project-Global-Pact-

for-the-Environment.pdf)  

 

 

Bugetul ar trebui să vizeze obiectivele ecologice: Un grup consultativ pentru Comisia Europeană 

a declarat că bugetul UE după 2020 ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea durabilă. 

Senatul polonez pregătește proiectul de lege pentru combaterea risipei de alimente: Senatul 

polonez a pregătit un proiect de lege pentru combaterea deșeurilor alimentare și l-a înaintat la 

Sejm, camera inferioară a parlamentului polonez, pentru continuarea lucrărilor legislative. 
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CLIMĂ/ENERGIE 

 
Statul american este o oportunitate pentru investiții: UE ar putea beneficia de decizia Statelor 

Unite de a se retrage din Acordul de la Paris, devenind destinația investițiilor ecologice, a afirmat 

președintele CE, Jean-Claude Juncker. 

Cererea de menținere a limitei de 7% a cotelor de biocarburanți: Organismele comerciale 

franceze și germane au solicitat factorilor de decizie din UE să mențină un plafon pentru 

biocarburanții pe bază de cultură la 7%, înainte de discuțiile directivelor privind energia 

regenerabilă după 2020. 

Franța solicită prețul UE pentru podele de carbon și tariful la frontieră: Franța va impulsiona UE 

la un preț minim european al emisiilor de dioxid de carbon și la un tarif la frontieră pentru a 

stimula investițiile ecologice stimulative. 

Marea Britanie va rămâne în EU-ETS post-Brexit, spune ministrul: Ministrul de energie al țării a 

spus membrilor Camerei Lorzilor că Marea Britanie va urmări să rămână parte a sistemului UE 

de comercializare a emisiilor până în 2020. 

Emisiile de dioxid de carbon din UE au crescut cu 1,5% anul trecut în UE: Emisiile de dioxid de 

carbon în UE au crescut cu 1,5% în 2017, adăugând în atmosferă aproape 50 de milioane de tone 

de CO2, a constatat un nou raport al Agenției Internaționale pentru Energie. 

 

SĂNĂTATE 

 
Măsurile statelor membre ale UE ar putea reduce la jumătate consumul antimicrobian la animale: 

Măsurile adoptate de statele membre UE începând cu 2011 au dus la reducerea utilizării 

antimicrobiene pe animale și ar putea reduce utilizarea acestor agenți la jumătate fără a avea 

repercusiuni negative asupra agriculturii. 

Comisia clarifică regulile privind limitele reziduurilor medicamentelor veterinare din produsele 

alimentare: Comisia Europeană a publicat în această săptămână un regulament pentru a ajuta la 

calcularea limitelor maxime ale reziduurilor (LMR) pentru medicamentele din produsele 

alimentare de origine animală în cazurile în care nu este deja stabilită o LMR pentru animal sau 

țesut țintă. 

Legea de punere în aplicare privind statutul alimentului nou adoptată: Comisia a adoptat un 

regulament de punere în aplicare care stabilește etapele pe care solicitanții trebuie să le urmeze 

pentru a clarifica faptul că produsele lor sunt alimente sau ingrediente noi și, în mod crucial, 

modul de solicitare a confidențialității datelor-cheie. Un trio de legi ,de punere în aplicare  

 

 



 
 

adoptate de Comisie la 20 martie, sunt primele actualizări ale listei Uniunii cu alimente noi 

aprobate în temeiul noului regulament care a intrat în vigoare la 1 ianuarie a acestui an. 

UE trebuie să reducă LMS pentru perclorat în materialele din plastic care intră în contact cu 

alimentele: Limita de migrare specifică (SML) a UE pentru perclorat din materialele din plastic 

care intră în contact cu alimentele trebuie să fie redusă la 0,00 mg / kg (mg / kg), pe care Comisia 

se așteaptă să o adopte până la sfârșitul lunii mai. 

Statele membre sunt împărțite în ceea ce privește legea despre etichetarea originii ingredientelor: 

Divizările asupra unui proiect de regulament de punere în aplicare privind originea ingredientului 

principal în produsele alimentare, atunci când nu este același cu cel indicat pe eticheta 

produsului, înseamnă că Comisia nu a cerut statelor membre să voteze la întâlnirea de săptămâna 

trecută, de la Bruxelles. 

Danemarca construiește un gard de frontieră pentru a proteja porcii de pesta porcină africană: 

Danemarca se pregătește să construiască un gard de 70 km lungime de-a lungul frontierei 

daneze-germană, în încercarea de a proteja efectivele de porcine de febra aftoasă africană (ASF). 

Biscuitii United isi pierd disputa privind etichetarea "100% natural": United Biscuits a sustinut 

fara succes sa pastreze publicitatea unuia dintre produsele sale de bar de cereale ca fiind "100% 

natural" din cauza modului in care au fost procesate uleiurile si grasimile de floarea soarelui. 

Germania examinează consumul de aluminiu din alimente prin intermediul alimentelor: Ionii de 

aluminiu din tăvile de masă neacoperite pot migra în alimente, mai ales atunci când alimentele 

acide sau alimentele care conțin sare sunt menținute calde, a avertizat un evaluator de risc, 

determinând unii oameni să ingereze "cantități mari" metal. 

Spania actualizează legislația privind suplimentele alimentare cu o nouă listă, limite și reguli de 

etichetare: Spania și-a actualizat legislația care detaliază ce substanțe - altele decât vitaminele și 

mineralele - pot fi utilizate în suplimentele alimentare, nivelurile lor maxime de administrare 

zilnică și avertismentele care apar pe unele etichete. 

Polonia se mobilizează pentru a restricționa anunțurile de bere la TV pe fondul criticilor din 

industrie: Guvernul polonez a aprobat un proiect de lege de către Ministerul Sănătății al țării, 

care ar împinge anunțurile de bere TV la ora 11 pm. În conformitate cu legea actuală, acestea 

sunt admise între orele 20:00 și 6:00. 

Compania belgiană de carne, lovită de scandal, "a vândut carnea convențională” ca organică: 

Compania belgiană de carne belgiană Veviba nu numai că a modificat etichetele date pe 

produsele sale, ci și că a vândut carne convențional produsă ca fiind ecologică și a încercat să 

exporte produse cu termen lung, a declarat ministrul belgian al justiției, Koen Geens, în această 

săptămână, în timp ce răspundea la întrebări legate de scandalul care încurca industria cărnii din 

țară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMERȚUL/PIAȚA 

 
UE este scutită temporar de tarife americane și aluminiu: Statele Unite au exclus temporar 

Uniunea Europeană de la tarifele de import planificate pentru oțel și aluminiu, după ce blocul a 

amenințat că va introduce taxe punitive pentru 59 de produse agroalimentare americane. 

Curtea de Justiție reafirmă abolirea taxelor antidumping ale UE privind biocarburanții: Indonezia 

a câștigat un nou apel la Curtea Europeană de Justiție împotriva taxelor antidumping aplicate de 

UE pentru biomotorina pe bază de ulei de palmier. 

Taiwanul deschide importurile de carne de porc din Italia: După cinci ani de negocieri, Taiwanul 

și-a deschis piața pentru produsele din carne de porc din Italia, eliminând calea pentru vânzarea 

de produse cum ar fi șunca de Parma în țara asiatică. 

Zonele de comerț liber "conduc la creșterea cu 5,9% a mărfurilor contrafăcute": Creșterea rapidă 

a zonelor de comerț liber, în care activitatea economică este determinată de reducerea taxelor și 

controalelor vamale, reglementarea ușoară și supravegherea limitată, stimulează neintenționat 

creșterea traficului de mărfuri contrafăcute, la un nou raport al OCDE și al Biroului proprietății 

intelectuale al UE. 
 

Deputații europeni pentru comerț aprobă liberalizarea comerțului cu produse agroalimentare cu 

Norvegia: Membrii Comitetului Internațional pentru Comerț al Parlamentului European au 

susținut încheierea unui acord comercial al UE cu Norvegia care să introducă un acces reciproc 

fără taxe vamale pentru 36 de produse agroalimentare și contingente tarifare pentru alții. 

Preturile la pasarile de curte din UE s-au intensificat deoarece plantele braziliene au fost blocate: 

Preturile la pasarile de curte din UE au fost ridicate mai mult pe masura ce piata absoarbe stiri 

despre un alt scandal in Brazilia - unul dintre cei mai mari furnizori de pui din bloc. 

Scoția și Irlanda au înregistrat o creștere a exporturilor de whisky: În 2017, valoarea exporturilor 

de whisky irlandeză și scoțiană a crescut cu 14,2% și respectiv cu 8,9%, determinată de creșterea 

semnificativă în Statele Unite, principala țară de destinație a produsului. 

 

Piața de aprovizionare a piețelor de pensii oferite de Comisie pentru stocurile SMP: Nu este ca și 

cum cumpărătorii de produse lactate nu sunt dispuși să ajute Comisia să rezolve dilema SMP. În 

săptămâna aceasta au fost primite oferte pentru 37 700 de tone de pulbere - în jur de o zecime din 

volumele care se află în prezent în depozitele din UE. 

  

INSTITUȚII 

 
Alegerile europene: Consiliul a fost de acord cu propunerea Parlamentului pentru viitoarele 

alegeri europene care vor avea loc în perioada 23-26 mai 2019. Decizia oficială urmează să fie 

adoptată înainte de sfârșitul lunii iunie. 

 

 

Laboratorul de referință al UE pentru bolile peștilor care se deplasează din Marea Britanie în 

Danemarca: Laboratorul de referință al UE pentru bolile de pește și crustacee se mută din Marea  



 
 

Britanie în Danemarca, în timp ce Marea Britanie se pregătește să părăsească blocul. Acesta este 

cel de-al treilea laborator de referință al UE care urmează să fie mutat din Marea Britanie în 

perioada premergătoare Brexit-ului. 

Pactul global al primarilor pentru climă și energie deschide sediul la Bruxelles. Mai multe 

informații aici. (https://www.globalcovenantofmayors.org/)  

Echipa Jyrki Katainen: Risto ARTJOKI a devenit noul șef al cabinetului, înlocuindu-l pe Juho 

ROMAKKANIEMI. 

DG SANTE: John Mc EVOY a fost numit șef al unității, hrana pentru animale, importuri și 

exporturi, o poziție care a fost vacantă anterior. 

Grupul S & D: Udo BULLMANN a fost ales noul lider al grupului. Veteranul german a primit 

86 de voturi, față de 61 pentru deputatul belgian Kathleen VAN BREMPT. BULLMANN, în 

vârstă de 61 de ani, îl înlocuiește pe Gianni PITTELLA, un membru italian care a condus grupul 

din iulie 2014, dar s-a opus pentru a contesta recentele alegeri italiene. BULLMANN este 

membru al Parlamentului European din 1999. 

Deputatul european Dobromir SOŚNIERZ (NA, PL) s-a alăturat Parlamentului ca membru, 

înlocuindu-l pe Janusz KORWIN-MIKKE. 

Europarlamentarul Julie GIRLING (PPE, UK) s-a alăturat Comisiei pentru agricultură și afaceri 

rurale (AGRI) în calitate de înlocuitor. 

Europarlamentarul Julia REDA (Grupul Verzilor / EFA, DE) s-a alăturat Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie (ITRE). 
 

Europarlamentarul Cristian-Silviu BUȘOI (PPE, RO) s-a alăturat Comisiei pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) ca înlocuitor. 

Banca Centrală Europeană: Consiliul European l-a numit pe ministrul spaniol de finanțe, Luis 

DE GUIDOS, în funcția de vicepreședinte pentru un mandat de opt ani, care l-a înlocuit pe Vítor 

CONSTÂNCIO la 1 iunie. 

Delloite LLP: Directorul executiv al Europol, Rob WAINWRIGHT va prelua un nou rol în iunie, 

conducând practica companiei în domeniul securității informatice. 

Panoul solar european: Alison Finch (Huawei Technologies), Marcus MUELLER (Tesla Inc), 

Patrick MONINO (ENI SpA), Alexander Peter NAUJOKS (SMA Solar Technology AG) și 

Gerald MUELLER (LONGi Solar) au fost aleși ca directori ai consiliului. 

 

BREXIT 

 
Luni, 19 martie, UE și Marea Britanie au fost de acord cu "o mare parte" a unui acord politic care 

include drepturile cetățenilor, acordul financiar și perioada de tranziție. Negociatorii Michel 

BARNIER și David DAVIS au declarat că acordul privind "perioada de implementare" a fost un 

"pas decisiv" în procesul Brexit. Cu toate acestea, trebuie să convenim mai multe aspecte 

importante, cum ar fi Irlanda și Irlanda de Nord. Citiți declarația de presă a lui Barnier aici. 

(http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2161_en.htm)  

Cu privire la drepturile cetățenilor, resortisanții UE și britanicii care sosesc în Regatul Unit și în 

UE în perioada de tranziție se vor bucura de aceleași drepturi ca și cei care au ajuns înaintea 

Brexit-ului. 
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În timpul perioadei de tranziție, Regatul Unit nu va putea participa la procesul UE de luare a 

deciziilor în UE. Cu toate acestea, drepturile și avantajele pieței unice a UE, a uniunii vamale și a 

politicilor UE vor rămâne în vigoare. 

În ceea ce privește frontierele irlandeze, Michel BARNIER a repetat că ar trebui evitată o graniță 

tare între Irlanda și Irlanda de Nord. Irlanda de Nord va rămâne în uniunea vamală, ca o opțiune 

de rezervă, până când se va găsi o altă soluție. 

UE și Regatul Unit vor lucra în alte domenii, cum ar fi protecția datelor, chestiuni nucleare, 

protecția mărcilor europene, circulația mărfurilor și procedurile vamale. 

Dreptul cetățenilor va fi discutat miercuri, 28 martie, în Parlamentul European. Articolul 32 - 

care tratează direct drepturile cetățenilor - acesta lipsea din textul convenit și dezvăluit de Michel 

BARNIER și David DAVIS, provocând consternarea, întrucât referințele la articolul 32 continuă 

să apară în restul textului. 

În cadrul reuniunii la nivel înalt a UE, liderii UE27 au semnat oficial acordul tranzitoriu privind 

Brexit și au aprobat orientările UE privind negocierea viitoarei relații dintre UK și UE. 

Președintele Consiliului UE, Donald TUSK, a comentat că faza de tranziție va permite 

întârzierea tuturor consecințelor negative ale Brexit-ului cu 21 de luni. 

Summit-ul a fost parțial acoperit de răscoala diplomatică a Regatului Unit cu Rusia, UE 

acceptând retragerea ambasadorului său de la Moscova. Vineri, 23 martie, ambasadorul UE în 

Rusia a fost rechemat la Bruxelles. UE27 a fost, de asemenea, de acord cu guvernul britanic că 

este foarte probabil ca Rusia să fie responsabilă de atacul Salisbury și că nu există nicio altă 

explicație plauzibilă. Liderii UE au susținut poziția lui Theresa MAY asupra Rusiei, deoarece a  

apărut că alte câteva țări intenționează să-și urmeze conducerea prin expulzarea diplomaților de 

la Moscova în încercarea de a-și dezmembra rețeaua de spioni. 

La începutul acestei săptămâni, guvernul britanic a fost învins de două ori în Casa Lorzilor în 

legătură cu planurile sale de cooperare nucleară cu UE post-Brexit. 

Potrivit unui nou raport întocmit de Comitetul Regiunilor și de EUROCHAMBRES, 

"incertitudinea" care înconjoară natura viitoarei relații UE-Regatul Unit "complică procesul de 

ajustare" pentru multe regiuni ale UE atunci când Marea Britanie iese din UE. Rezultatele 

raportului au fost publicate marți la Bruxelles, la o zi după ce UE și Marea Britanie au anunțat că 

au convenit un proiect de retragere între cele două părți și rezumă efectele economice și sociale 

preconizate și impactul asupra administrațiilor publice. 

În altă ordine de idei, Comisia Europeană decide să nu înregistreze inițiativa cetățenilor europeni 

intitulată "Prietenii britanici - să rămână la noi în UE". 

 

DIN EUROPA 

 
A doua aniversare a atacurilor de la Bruxelles: 22 martie a marcat cea de-a doua aniversare a 

atacului terorist de la Bruxelles, care a ucis 32 de persoane și prima aniversare a atacului podului 

Westminster din Londra. Comisarul european pentru securitate, Sir Julian King, a cerut o 

investiție "semnificativă" în programele de deradicalizare, dezangajare și reabilitare. 

Slovacia: Președintele Andrej KISKA l-a numit pe Peter PELLEGRINI ca noul prim-ministru, în 

urma demisiei lui Robert FICO. Miroslav LAJČÁK a rămas în calitate de ministru pentru 

afacerile externe și europene și pe Peter KAŽIMÍR în calitate de ministru de finanțe. 



  

 

ALTELE 
 

Foametea majoră a fost parțial evitată în 2017, dar securitatea alimentară rămâne critică: 

Raportul Global privind crizele alimentare (https://ec.europa.eu/europeaid/global-report-food-

crises-2018_en)  indică faptul că în 2017 cele patru țări care au fost declarate la risc la începutul 

anului 2017 au fost evitate de riscurile majore de foamete: Yemen, Somalia, Sudanul de Sud și 

Nordul Nigeriei. Cu toate acestea, subliniază, de asemenea, gravitatea și complexitatea crizelor 

alimentare din întreaga lume. Citiți comunicatul de presă complet aici. (http://europ a.eu /rapid 

/press-release_IP-18-2302_en.htm)  

Finanțarea de către UE a hotspoturilor gratuite de acces la internet wireless în spațiile publice: 

Programul WiFi4EU oferă vouchere în valoare de 15.000 € pentru municipalități pentru a crea 

hotspoturi Wi-Fi în spațiile publice. În prezent, municipalitățile din întreaga Europă sunt invitate 

să înregistreze detaliile lor înainte de prima cerere de proiecte la jumătatea lunii mai, pentru a 

beneficia de finanțarea UE, pentru a construi hotspoturi gratuite publice de acces la internet 

wireless. Citiți Întrebările și Răspunsurile (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

2066_en.htm)  și Factura. (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu)  

 

Noi măsuri de impozitare echitabilă în UE: Un comunicat de presă, (http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-18-2041_en.htm) un MEMO (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-21 41 

_en.htm)și un fișier de informații  (https://ec.europa.eu/taxation _customs/sites/ta xat ion 

/files/factsheet_digital_taxation_21032018_en.pdf) sunt disponibile online. 

 

Se pun în vigoare regulile împotriva geoblocării nejustificate. Detalii suplimentare despre noile 

reguli sunt disponibile în comunicatul de presă (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

4781_en.htm) din noiembrie 2017, fișa tehnică (http://ec.europa.eu/n ewsroom/ dae/ docu ment 

.cfm?doc_id=48714) , întrebări frecvente (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo 

-blocking-regulation-questions-and-answers)  și ghidul privind cele mai importante 10 funcții 

(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/10-key-features-geo-blocking-regulation) 

pentru ca întreprinderile să respecte noile norme. Mai multe informații despre livrarea coletelor 

transfrontaliere pot fi găsite aici. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5203_en.htm)  

  

Investiții: 

• 25,5 milioane de euro din Fondul de coeziune (https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf) 

pentru o conexiune rutieră mai bună la cel mai mare port din Cipru 

• 25 milioane de împrumuturi pentru IMM-urile culturale și creative din Belgia. Citiți mai multe 

aici.(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-eu 

rope-juncker-plan_en)  
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