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AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ 
 

 
 

Cinci țări din UE "refuză" să acopere deficitul bugetar  Brexit: Suedia, Finlanda, 

Austria, Olanda și Danemarca au fost listate ca țări care nu sunt dispuse să aloce 

deficitul bugetar Brexit și doresc să respecte actualele acorduri privind 

contribuțiile bugetare ale UE. Comisarul Oettinger a subliniat că, deși Austria nu 

dorește reduceri ale PAC, țara nu este în favoarea a plăti mai mult. 

Bugetul post-2020 al PAC va fi protejat de micșorarea de fonduri: Continuând cu 

neajustarea plăților directe la inflație, finanțările PAC post-2020 ar putea fi 

protejate de micșorările bugetare, atât timp cât statele membre sunt de acord să-și 

mărească contribuțiile naționale, a argumentat profesorul Emeritus Alan 

Matthews. 

Viitorul PAC să se concentreze asupra fermierilor "autentici", a tinerilor și a 

fermelor mici de familie: Un număr de miniștrii europeni ai agriculturii au 

declarat că plățile directe ar putea fi mai bine direcționate către fermierii activi. 

În timpul dezbaterilor, miniștrii au subliniat importanța plăților directe și au 

considerat că proiectarea lor ar putea fi îmbunătățită în continuare, făcându-le 

mai corecte, mai precise și mai eficiente pentru agricultorii din întreaga UE. 

Viitorul PAC va stimula agricultura de precizie pentru îmbunătățirea utilizării 

durabile a apei: Comisarul european pentru agricultură, Phil Hogan, a arătat că 

PAC post-2020 va stimula sprijinul acordat tehnologiilor agricole pentru a limita 

impactul sectorului asupra resurselor naturale, cum ar fi apa, sistem de gestionare 

a nutrienților în exploatație. 

Colectarea datelor privind mediul ar trebui stimulată cu fondurile din Pilonul 1 al 

PAC: Creșterea bugetului viitor pentru sistemele de colectare și monitorizare a 

datelor agro-ecologice prin intermediul fondurilor din Pilonul 1 va fi crucială 

pentru evaluarea efectivă a progreselor realizate de statele membre în aceste 

domenii. 

O mai bună flexibilitate pentru sprijinul cuplat este o "decizie proastă": Decizia 

de relaxare a condițiilor pentru statele membre de a furniza sprijin cuplat nu se  



 
 

bazează pe dovezi științifice și nu va reuși să îmbunătățească situația pieței pentru sectoarele 

agricole aflate în nevoie, potrivit profesorului Emeritus Alan Matthews. În urma aceleiași idei, 

ministrul Agriculturii, Michael Creed, a spus altor miniștri agricoli din UE că, deși plățile cuplate 

pot juca un rol în anumite sectoare vulnerabile, nu este sigur că ar fi bine să se deducă sume 

semnificative din fondurile din Pilonul 1 pentru sprijinul plăților cuplate. 

Cercetătorii spun că Comunicarea Comisiei privind PAC nu arată prea mult dorința de a se 

schimba: Comunicarea Comisiei privind viitorul politicii agricole comune (PAC) sugerează o 

continuare a "politicii agricole comune", fără schimbări semnificative, sugerează un studiu emis 

săptămâna trecută grup de cercetători. 

Grupul Visegrad susține fondurile pentru dezvoltare rurală ca fiind subvenții: Vorbind în numele 

Grupului Visegrad plus Croația, Polonia a declarat că finanțarea pentru dezvoltarea rurală ar 

trebui să continue să curgă prin granturi, iar instrumentele financiare ar trebui să aibă doar 

funcție de susținere în viitoarea structură a politicii agricole comune . 

Agricultorii de ovine și caprine din UE - să beneficieze de o plată suplimentară pentru mediul 

înconjurător: Agricultorii din UE trebuie să beneficieze de o nouă plată ecologică pentru bunurile 

publice pe care le furnizează, cum ar fi îmbunătățirea terenurilor și conservarea ecosistemelor,  a 

sectorului. 

Hogan convins că alegerile din UE nu vor afecta plățile PAC: Întrebat dacă există posibilitatea ca 

alegerile de anul viitor în Parlamentul European să afecteze procesul de aprobare a cadrului CAP 

care este semnat. El a răspuns: "Nu cred că cineva din UE a plătit vreodată agricultorii. 

Întotdeauna a fost nivelul investițiilor în tehnologia informației și tehnologiei și toate programele 

care trebuie să fie implementate de statele membre .“ Hogan a continuat să spună că așteaptă ca 

statele membre să fie gata de la 1 ianuarie 2021, iar UE operează în acest interval de timp. 

Polonia protejează exploatarea forestieră Białowieża chiar dacă încalcă legislația UE:  Avocatul 

general al Curții Europene de Justiție (CEJ) a spus că logarea sistematică a districtului forestier 

Białowieża de către autoritățile poloneze încalcă legislația UE și va duce la o deteriorare a 

locurilor de reproducere ale speciile protejate și este de părere că CEJ ar trebui să declare că 

Polonia a încălcat legislația europeană de conservare. 

Comisia lansează o consultare publică pentru pregătirea planului de proteine: Comisarul pentru 

agricultură, Phil Hogan, a anunțat lansarea unei consultări publice pentru a strânge informațiile 

necesare și contribuția părților interesate cheie pentru a pregăti Strategia UE privind proteinele 

până la sfârșitul anului. 

Majoritatea cetățenilor UE doresc o poziție mai bună pentru agricultorii din lanțul de 

aprovizionare agroalimentară: O mare majoritate a cetățenilor UE care au rolul de a consolida 

rolul agricultorilor în lanțul de aprovizionare cu aliment, iar acest lucru este de o importanță 

crucială, potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru la nivelul UE. 

Industria laptelui din Marea Britanie este mulțumită cu decizia de a nu extinde mandatul 

autorității: Asociația reprezentând sectorul laptelui din Regatul Unit a salutat decizia guvernului 

britanic de a nu include mai mulți comercianți cu amănuntul în competența Codului Adjudicator 

pentru Alimente (GCA). 

Ministrul Slovaciei elaborează proiectul de lege privind practicile neloiale pe piață pentru a 

sprijini producătorii alimentari locali: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al Slovaciei 

elaborează un proiect de lege cu scopul de a elimina practicile neloiale de piață în sectorul 

alimentar. 

 



 
 

Miniștrii UE aprobă restituirea a 195 de milioane de euro producătorilor de zahăr: Statele 

membre au adoptat în mod oficial un regulament al Consiliului pentru a rambursa societăților din 

sectorul zahărului UE o sumă totală de 195,3 euro drept compensație pentru cotizațiile excesive 

plătite cu aproape 20 de ani în urmă. 

 

INOVAREA / PROTECȚIA CULTURILOR 

 
Strategia UE privind bioeconomia ar trebui să abordeze "diviziunea Est-Vest": Miniștrii din 

statele membre din Europa Centrală și de Est s-au plâns de poziția dăunătoare a agricultorilor lor 

în bioeconomia UE, deoarece aceștia ar rămâne blocați într-o poziție de furnizori de materii 

prime în loc să devină producători cu drepturi depline de produse biologice. 

UE publică un set de reguli comune pentru operațiunile sigure: Avizul tehnic a menținut regulile 

cât mai simple posibil, punându-se accentul puternic pe riscul operațiunii. A pune să zboare 

aceeași dronă peste un centru al orașului sau peste mare implică un risc complet diferit. Această 

abordare "bazată pe risc" este cea mai potrivită pentru a răspunde provocărilor de siguranță 

provocate de drone, fără a crea birocrație sau inovații înfundate. Regulile europene comune vor 

cimenta, de asemenea, piața internă a telecomunicațiilor și a serviciilor legate de drone și, prin 

urmare, vor contribui la poziția de lider mondială a UE în acest sector în plină expansiune. Acest 

lucru vine numai la două luni după ce Parlamentul European și statele membre au convenit să 

facă din UE competența în materie de legislație privind droningul (https://ec.europa.eu/transport 

/modes/air/news/2017-12-22-aviation-strategy-eu-agrees-safer-skies-and-eu-wide-rules-

drones_en ). Pe baza acestui aviz tehnic, Comisia Europeană va adopta propuneri concrete de 

reglementare mai târziu în cursul anului, ceea ce va contribui, la rândul său, la realizarea 

obiectivului de a asigura funcționarea serviciilor drone în spațiul UE până la sfârșitul anului 

2019. Citiți presa EASA aici(https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/press-

releases/easa-publishes-first-opinion-safe-drone-operations-europe ). 

Deputații europeni avertizează cu privire la noile tehnici care nu suferă aceeași soartă ca și 

OMG-urile: Parlamentul european conservator, Julie Girling, a avertizat industria alimentară și 

agricolă să aibă grijă ca noile tehnici inovatoare de reproducere a plantelor să nu sufere aceeași 

soartă ca și organismele modificate genetic (GMO) în a fi evitată din cauza opiniei publice 

negative. 

 

 

MEDIU / ENERGIE 

 
ELO avertizează împotriva criteriilor suplimentare, a denaturărilor pieței și a limitelor de 

avansare a biocarburanților în cadrul discuțiilor privind RES: ELO împreună cu alte organizații 

au trimis o scrisoare în vederea viitoarelor negocieri trilaterale despre reformarea Directivei 

privind energia din surse regenerabile. Acesta este disponibil în zona de încredere ELO 

(https://elo.trustedarea.com/documents/?node_uuid=cb046987-0435-4498-9b8d-56617b773f24). 

https://ec.europa.eu/transport%20/modes/air/news/2017-12-22-aviation-strategy-eu-agrees-safer-skies-and-eu-wide-rules-drones_en
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Solicitarea guvernelor de a consolida ambiția RED: Negociatorul șef al PE privind reformele în 

domeniul energiei regenerabile a cerut guvernelor naționale să țină seama de scăderile recente 

ale prețurilor surselor regenerabile de energie și să renunțe la solicitarea de a atinge obiectivul de 

27% pentru 2030. 

Raportul CE sprijină 34% din ponderea energiilor regenerabile din 2030: UE ar putea să-și 

dubleze în mod rentabil ponderea energiei din surse regenerabile la 34% până în 2030, a 

constatat analiza Comisiei Europene. 

Economia circulară a UE trebuie să se deplaseze mai repede: În cadrul conferinței părților 

interesate din cadrul economiei circulare a Comisiei Europene, mesajul principal a fost că 

economia circulară a UE se deplasează în direcția corectă, dar nu suficient de rapid.  

  

"Este puțin probabil" ca statele membre să sprijine interzicerea uleiul de palmier: Propunerea 

Parlamentului European de a interzice biocarburanții pe bază de ulei de palmier după 2021 pare 

din ce în ce mai puțin probabil să obțină sprijin din partea statelor membre ca urmare a 

amenințărilor de boicot prin producerea națiunilor. 

Deputații europeni votează în favoarea regulilor privind clădirile verzi: Comitetul ITRE al 

Parlamentului European a acordat o susținere copleșitoare directivei privind revizuirea 

performanței energetice a clădirilor, care include propuneri de introducere a punctelor de taxare 

EV în clădirile rezidențiale. 

Guvernele UE aprobă noi reguli privind deșeurile: Ambasadorii UE și-au sprijinit acordul 

provizoriu încheiat între președinția estonă și Parlamentul European în decembrie anul trecut 

privind noile norme ale deșeurilor. 

CE avertizează cu privire la amenințarea de incinerare a strategiei pentru materiale plastice: 

Strategia UE privind materialele plastice ar putea fi subminată dacă decizia Chinei de a interzice 

importurile de deșeuri conduce la o mai mare incinerare, a declarat primul vicepreședinte al 

Comisiei. 

Acordul Rotterdam privind depozitele de deșeuri chimice a fost aprobat: O instalație avansată de 

deșeuri chimice urmează să fie construită în Rotterdam, după încheierea unui acord de dezvoltare 

între Portul Rotterdam și un consorțiu de companii. 

Spania va plăti o compensație investitorilor din surse regenerabile: Într-o a doua hotărâre 

internațională împotriva reducerilor retroactive în sprijinul energiilor regenerabile introduse în 

Spania în 2013, o comisie de arbitraj suedez a acordat unei întreprinderi de investiții o 

compensație de 53 de milioane de euro. 

Polonia și Grecia s-au pronunțat vinovați de încălcări persistente: Polonia este vinovată de 

încălcări "persistente" ale normelor europene privind calitatea aerului, Curtea de Justiție a UE a 

decis joi, în timp ce, de asemenea, a lovit Grecia cu o amendă de 5 milioane de euro pentru o 

încălcare a mediului. 

Deputații europeni au solicitat o creștere a finanțării pentru mediu în buget: Deputații europeni 

au solicitat o finanțare sporită pentru mediu în bugetul UE post-2020 pentru a contribui la 

punerea în aplicare a acordului de la Paris privind schimbările climatice. 

 

 



 

 

SĂNĂTATE 

 
Studiul face legătura dintre alimentele foarte prelucrate și cancer: Un studiu publicat în The BMJ 

a legat alimentele foarte prelucrate de cancer, cercetătorii avertizând că consumul rapid al 

alimentelor ultra-procesate "poate conduce la o povară crescândă a cancerului în deceniile 

următoare" și consilierea impozitelor, a restricțiilor de marketing și a politicilor de reformulare a 

soluțiilor. 

  

Comisia analizează în continuare rezultatele consultării trans-grăsimi: Comisia examinează în 

continuare comentariile primite în cadrul unei consultări publice privind diferite opțiuni de 

combatere a trans-grăsimilor care au fost închise la 9 februarie, a declarat un purtător de cuvânt 

pentru politica IEG. 

Spania va respecta măsurile voluntare în promovarea reformulării: Guvernul spaniol este convins 

că angajamentul voluntar pe care l-a asigurat la începutul acestei luni din industria alimentară și 

a băuturilor de a reduce semnificativ sarea, zahărul și grăsimile într-o gamă vastă de produse 

poate evita necesitatea în acest domeniu. 

Restricții mai limitate ale BPA de aplicat începând cu data de 6 septembrie: Limitele de migrare 

specifice pentru bisfenol A (BPA) se aplică nu numai materialelor din plastic care intră în 

contact cu alimentele, ci și lacurilor și acoperirilor de la 6 septembrie, deși produsele neconforme 

de pe piață la acea dată pot fi vândute până la expirarea stocurilor. 

Directorul executiv al Nestlé solicită profiluri nutritive pentru a stimula inovația: Un executiv de 

top al Nestlé a solicitat Comisiei Europene să adopte profiluri de nutrienți pe termen lung, ca o 

modalitate de a stimula inovarea. 

Red Bull anunță "nu încălcați regulile" asupra creanțelor funcției creierului: Red Bull a anuntat 

ca poate continua sa ruleze doua reclame animate, dintre care una implica faptul ca consumarea 

bauturii ar putea permite ca cineva să bată un robot la șah. Ambele anunțuri conțin, de asemenea, 

creanțe care s-au dovedit a fi protejate de o derogare în legislația UE. 

Curtea Europeană de Justiție transmite opinia privind disputa asupra whisky-ului german: Curtea 

Europeană de Justiție (CEJ), avocatul general, și-a exprimat opinia despre litigiul între Asociația 

Scotch Whiskey Association (SWA) și producătorul de whisky din Germania cu privire la 

utilizarea de către producătorul german a cuvântului galic "Glen" în branding-ul său. 

Judecătorul UE a sfătuit Curtea să elimine recursul de design Jägermeister: Curtea Europeană de 

Justiție, avocatul general Juliane Kokott, a recomandat respingerea unui recurs de la producătorul 

de băuturi spirtoase Mast-Jägermeister împotriva unei decizii a Tribunalului de respingere a unei 

cauze împotriva Uniunii Europene a Oficiului Intelectual de Proprietate (EUIPO) contestând 

refuzul său de a înregistra o marcă comercială. 

Autoritățile daneze au înăsprit sancțiunile asupra restaurantelor și a entităților alimentare: 

Majoritatea parlamentarilor danezi au decis că administrația daneză veterinară și alimentară 

trebuie să poată lua măsuri împotriva restaurantelor și magazinelor alimentare din Danemarca 

care nu își remediază problemele după ce au primit amenzi, urmăriri penale sau rapoarte de la 

poliție. 

  



 
 

 

COMERȚUL / PIEȚELE 

 
Publicarea celor mai recente cifre privind comerțul agroalimentar: Valoarea exporturilor 

agroalimentare din UE a atins valoarea de 137,9 miliarde EUR în 2017, ceea ce corespunde unei 

creșteri susținute cu 5,1% în raport cu 2016. Câștiguri majore ale valorilor anuale au fost 

obținute în cadrul agro- exporturile de alimente către SUA (+ 6%), Rusia (+ 16%) și mai multe 

piețe din Asia: Japonia (+ 11%), China (+ 5%), Hong Kong (+10% ). Sectoarele de vin, hrana 

pentru animalele de companie, băuturi spirtoase și lichioruri au avut rezultate foarte bune în ceea 

ce privește exporturile în ultimele 12 luni. Pe de altă parte, exporturile de grâu, alte cereale și 

carne de porc au scăzut. Importurile de produse agroalimentare ale UE au crescut, de asemenea, 

dar într-un ritm mai lent decât exporturile, ceea ce înseamnă că balanța comercială pentru 

produsele agroalimentare rămâne pozitivă, cu un excedent de export de 20,5 miliarde de euro. 

Raportul complet este online (https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/monitoring-agri-

food-trade_en ). 

Comisia propune interzicerea furnizorilor de carne brazilieni suspectați: UE ia în considerare 

planurile de retragere a unui număr de furnizori de carne din Brazilia din cauza problemelor 

identificate ca urmare a scandalului de corupție de anul trecut "Carne Fraca". 

Comerțul de moluște bivalve între UE și SUA va fi lansat până la mijlocul anului 2018: Între 

jumătatea anului 2018, UE și SUA urmează să lanseze un program de autorizare reciprocă pentru 

exportul de moluște bivalve vii, cum ar fi stridiile și midii, până în a doua jumătate a acestui an, 

încheind restricțiile comerciale din 2009. 

Vânzările pe internet de produse alimentare- neautorizate: O represiune pan-europeană asupra 

vânzărilor de pe internet oferite de peste o mie de site-uri Web a produs aproximativ 779 de 

oferte de produse  neconforme cu legislația UE privind etichetarea și revendicările, fie 

neautorizate pentru vânzare în bloc . Aceasta urmează raportul Comisiei cu privire la rezultatele 

(https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/ccp/online-offered-food-2017en)  

primelor controale oficiale coordonate ale produselor alimentare comercializate pe internet 

efectuate de 25 de state membre ale UE, Elveția și Norvegia. 

UE nu va compromite propriile standarde SPS prin acorduri de liber schimb: Comisarul UE 

pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a declarat că acordurile de liber 

schimb reprezintă un instrument pentru UE de a-și promova și apăra propriul sistem sanitar și 

fitosanitar (SPS). 

  

INSTITUȚII 

 
Martin Selmayr a fost numit nou secretar general al Comisiei: Urmează dorința secretarului 

general, Alexander Italianer, de a se retrage. În consecință, Clara Martinez Alberola este acum 

noul șef al cabinetului Juncker și Richard Szostak noul șef adjunct al cabinetului. În vederea 

consolidării în continuare a Secretariatului General, Colegiul a decis în continuare asupra 

propunerii președintelui Juncker, conform căreia Pia Ahrenkilde-Hansen se va alătura  

https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade_en
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Secretariatului General ca Consilier Principal de la 1 martie, unde va acționa în calitate de 

secretar general adjunct. Doi noi secretari generali vor fi numiți până în aprilie pentru a-l înlocui 

pe Jean-Eric PAQUET  și pe Paraskevi MICHOU, care va deveni noul director general al DG 

Migrație și Afaceri Interne de la 1 martie. Un comunicat de presă (http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-18-1004_en.htm ) complet este disponibil online. 

DG Climate Action (CLIMA): Mauro PETRICCIONE, actualul director adjunct al DG Comerț, a 

fost numit director general începând cu 1 aprilie. El îl va înlocui pe Jos DELBEKE. Un nou 

director general adjunct va fi numit până în aprilie. 

DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (EMPL): Joost KORTE, în prezent 

director adjunct al DG Comerț, a fost numit director general. El îl va înlocui pe Michel 

SERVOZ. 

DG Energie: Mandatul lui Dominique RISTORI în calitate de director general a fost extins. Un 

nou director general adjunct va fi numit până în aprilie. 

DG Eurostat: Mariana KOTZEVA, actuală adjunctă a directorului general al DG, a fost numită 

în funcția de director general, o poziție în care acționează. Un nou director adjunct general va fi 

numit până în aprilie. 

DG Sănătate și Securitate Alimentară (SANTE): Céline GAUER, în prezent Director pentru 

piețe și cazuri I - Energie și Mediu din cadrul DG Concurență, a fost numit în funcția de director 

general adjunct. 

DG Cercetare și Inovare (CDT): Jean-Eric PAQUET, în prezent secretar general adjunct al 

Comisiei, a fost numit noul director general, înlocuindu-l pe Robert-Jan SMITS. Signe RATSO, 

în prezent director pentru strategia comercială și accesul pe piață în DG Comerț, a fost numit în 

funcția de director general adjunct. 

DG Comerț:  Mandatul lui Jean-Luc DEMARTY în calitate de director general a fost prelungit. 

Doi noi directori adjuncți vor fi numiți până în aprilie. 

Echipa Jyrki Katainen: Risto ARTJOKI, în prezent secretar de stat la Ministerul Finanțelor din 

Finlanda, va deveni noul șef al cabinetului de la jumătatea lunii martie, înlocuindu-l pe Ruho 

ROMAKKANIEMI. 

DG Energie (ENER): Direcția E - Garanții Euratom: Petra KLUMPP a fost numită șef de unitate. 

Inspecții: reactoare, depozite geologice și alte instalații, înlocuind-ul pe Valenti CANADELL 

BOFARULL. 

DG Piața Internă, Antreprenoriat și IMM-uri (GROW): Andrzej RUDKA și-a părăsit postul de 

consilier. Inigo URRESTI a fost numit șef de unitate, planificare strategică și livrare, în locul lui 

Olivier GIRARD. 

Centrul European de Strategie Politică (EPSC): actualul director general Michel SERVOZ (DG 

EMPL) a fost numit Consilier Hors Classe pentru robotică, inteligență artificială și viitorul 

dreptului european al muncii. 

Directorul general Robert-Jan SMITS (DG RTD) a fost desemnat consilier superior, cu 

responsabilități care trebuie stabilite. 

Directorul general Jos DELBEKE (DG CLIMA) a fost desemnat consilier principal pentru 

relațiile cu Institutul Universitar European din Florența. 

Fondul European de Investiții (FEI): Marjut SANTONI a fost numit secretar general la 1 martie, 

urmând-ul pe Klaus TRÖMEL. 
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Declarația Președintelui Juncker înainte de alegerile parlamentare italiene: Alegerile sunt un 

moment de democrație, iar acest lucru este valabil și pentru Italia - o țară care este foarte aproape 

de inima mea. La 4 martie italienii vor merge la urne și vor vota. Oricare ar fi rezultatul, sunt 

încrezător că vom avea un guvern care să se asigure că Italia va rămâne un jucător central în 

Europa și în modelarea viitorului său. 

Europarlamentarul Maria Gabriela ZOANĂ (S & D, RO) a fost aleasă noul vicepreședinte al 

Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), în locul lui Viorica DĂNCILĂ (S & D, 

RO), noul prim-ministru al României. 

Deputatul european Rikke-Louise KARLSSON (DK) a ieșit din grupul ECR și acum e deputat în 

Parlamentul European. După cum a anunțat pe pagina de Facebook, ea nu a votat mult timp 

pozițiile grupului. Ea a menționat, de asemenea, că OLAF încă investighează mandatul său 

politic privind fondurile pentru fundațiile MELD și FELD prin Partidul Popoarelor Daneze, din 

care făcea parte, ceea ce a afectat decizia sa. 

Eurodeputatul David BORELLI (IT) a părăsit grupul din cauza unor probleme de sănătate și 

acum este membru independent al Parlamentului European. 

Europarlamentarul Elisabeth MORIN-CHARTIER (PPE) a părăsit republicanii și acum este 

deputat în Parlamentul European. 

CoR: Isolde RIES (PSE, DE) a fost numit raportor pentru directiva privind condițiile de muncă. 

Afacerile publice Acumen: Thomas BOLS s-a alăturat echipei ca director de strategie. În noul 

său rol, el se va concentra pe practica medicală a companiei. 

Steagul roșu: Ognjenka MANOJLOVIC, anterior Laco & Partners în Croația (FTI Consulting 

Affiliate) și Vasiliki CHATZIVASILEIOU, fostul asistent local pentru europarlamentarul 

Theodoros ZAGORAKIS, s-au alăturat agenției în calitate de directori la biroul de la Bruxelles. 

Deirdre GRANT, fost director al afacerilor publice pentru Teneo PSG, s-a alăturat, de asemenea, 

firmei ca director general pentru Irlanda. 

 

 

BREXIT 

 
O nouă petrecere anti-Brexit a fost lansată săptămâna trecută. "Renew" are deja peste 1000 de 

susținători, cu 450 de persoane care își depun candidatura pentru a candida la viitoarele alegeri. 

Partidul face campanie pentru un referendum cu privire la acordul final. 

Departamentul pentru ieșirea din UE a publicat poziția de negociere a Regatului Unit privind 

modalitățile de implementare. Documentul sugerează că guvernul Regatului Unit încă dorește o 

perioadă de implementare de doi ani, însă durata acestuia ar trebui determinată pur și simplu de 

timpul necesar pentru pregătirea și implementarea noilor procese și a noilor sisteme care vor sta 

la baza viitorului parteneriat. 

Între timp, mai mult de 60 de deputați conservatori au semnat o scrisoare către Theresa MAY 

cerând să susțină un "greu Brexit" care să permită Regatului Unit să înceapă negocierile 

comerciale de anul viitor. 

Vorbind la Revista Parlamentului, Charles TANNOCK, membru al grupului ECR, a răspuns 

săptămâna trecută discursului Theresei MAY la Conferința de Securitate de la München și a  

 



 
 

recunoscut că statutul de membru al Regatului Unit în unele agenții ale UE ar putea fi "extrem de 

problematic" în viitor. 

Oficialii guvernului britanic s-au întâlnit cu omologii lor din cadrul AELS  SEE pentru a extinde 

afacerea asupra cetățenilor. Această mișcare vine ca un angajament între membrii Regatului Unit 

și ai statelor AELS din SEE care se intensifică. De asemenea, urmează acordul încheiat între UE 

și Marea Britanie în decembrie pentru a asigura drepturile celor 3.5 milioane de cetățeni ai UE 

care trăiesc în Marea Britanie și cei 1.4 milioane de cetățeni britanici care trăiesc în cele 27 de 

state membre. 

O reuniune-cheie a cabinetului a avut loc joi, în cadrul căreia miniștrii pro-Brexit și-au exprimat 

victoria după ce comisia de guvern a aprobat o înțelegere de compromis cu privire la viitoarea 

relație cu UE. Theresa MAY este pregătită să dea un discurs cheie vineri, când va oferi mai 

multe detalii cu privire la poziția guvernului. 

Marea Britanie va rămâne în PAC până la sfârșitul anului 2020, confirmă documentul de 

tranziție: Regatul Unit va rămâne în mod efectiv parte din politica agricolă comună cel puțin 

până la sfârșitul anului 2020 - și poate chiar mai mult decât atât - chiar dacă va părăsi în mod 

formal blocul în martie 2019. 

Brexit va afecta producția de ouă din Marea Britanie, posibil în favoarea creșterii păsărilor de 

curte: Producătorii de ouă din Marea Britanie vor vedea că veniturile lor vor scădea după Brexit, 

dar ar putea exista unele avantaje pentru producătorii de carne de pui, potrivit unei evaluări 

provizorii a impactului prezentată la National Farmers Conferința Uniunii (NFU) din 

Birmingham. 

Normele britanice privind alimentația nu ar trebui "sacrificate pe altarul" importurilor ieftine: 

Reputația internațională a Regatului Unit pentru standardele înalte de bunăstare a animalelor, de 

mediu și alimentare nu ar trebui să fie sacrificată pe altarul importurilor ieftine,  a declarant Casa 

Comunelor pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale EFRA), într-un raport privind 

investigarea Brexit și comerțul cu alimente. 

Companiile de retail din sectorul alimentar avertizează peste 22% din tarifele OMC post-Brexit: 

British Retail Consortium, care reprezintă retaileri mari din Marea Britanie, a avertizat că un eșec 

al Regatului Unit de a ajunge la un acord comercial cu UE atunci când va părăsi blocul va afecta 

grav finanțele consumatorilor. 

Unirea fermierilor își pierde răbdarea față de pregătirile lente britanice ale Brexit-ului: NFU își 

pierde răbdarea cu guvernul londonez în legătură cu ritmul lent al negocierilor comerciale și de 

politică pentru  după plecarea țării în UE. 

Detalii despre viitoarea politică britanică în domeniul alimentației și al fermierilor vor apărea " în 

curând", spune Gove Uniunii fermierilor: Marea Britanie va publica un foarte scurt document de 

consultare privind viitorul politicii agricole a Regatului Unit. 

Regatul Unit vizează depunerea completă a programului în cadrul OMC până în martie 2019: 

Regatul Unit vizează prezentarea integrală a calendarului autonom al angajamentelor către 

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) - inclusiv toate cotele ratei tarifare (TRQ) - până la 

data la care a părăsit UE 29 martie anul viitor, potrivit diplomației comerciale superioare a țării 

de la Geneva. 

UE nu ar avea "alternative" cu Regatul Unit la controlul frontierelor, recunoașterea reciprocă: 

UE nu ar avea altă alternativă decât să pună în aplicare inspecțiile la frontieră pentru comerțul cu 

animale vii și alimente atunci când Marea Britanie părăsește blocul, arată un document al 

Comisiei. De asemenea, se precizează că nu există un model comercial existent care să însumeze  



 
 

"recunoașterea reciprocă a standardelor produselor, etichetarea produselor alimentare sau a 

ingredientelor alimentare". 

  

DIN EUROPA 

Cipru: Noul cabinet va prelua funcția la 1 martie. 

  

ALTELE 

 
Investiţii: 

- 67 milioane EUR pentru IMM-uri în Ungaria. Comunicat de presă complet se găsește aici 

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

juncker-plan_en ). 

- 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune(https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf ) pentru 

modernizarea conexiunii feroviare cheie dintre România și Ungaria. 

UE publică fișele informative cu privire la pilonii cheie de la Ziua Industriei Europene: producția 

de baterii     (https://ec.europa.eu/     info/files/eu-industry-day-factsheet-battery-development-

production_en ), energiile regenerabile (https://ec.europa.eu/info/files/eu-industry-day-factsheet-

renewable-energies_en ), dezvoltarea abilităților (https://ec.europa.eu/info/files/eu-industry-day-

factsheet-skills_en ) și sectorul construcțiilor (https://ec.europa.eu/info/files/eu-industry-day-

factsheet-construction-sector_en ). 
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