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Va transmitem, alaturat BULETINUL INFORMATIV LAPAR 

care cuprinde cele mai importante stiri externe din ultima 

perioada. 

 

 

 

AGRICULTURĂ/SILVICULTURĂ 
 

BUGET:  Comisarul Hogan a adăugat că "orice aș propune, va fi de competența 

statelor membre și a Parlamentului European". "Orice economii pot fi obținute 

din venitul acestui plafon, pot fi păstrate în interiorul statului membru și 

redistribuite fermierilor mici și mijlocii pentru a se asigura că limitează impactul 

unei reduceri specifice în termeni bugetari pentru agricultorii care au nevoie de 

el". 

Accentul acordat pentru o mai mare coerență și scop în noile planuri ale PAC: 

UE este hotărâtă să pună în aplicare o politică agricolă începând din 2021, care 

are un accent clar și un scop declarat. Acest lucru este evident din proiectul 

inițial al noilor planuri de sprijin ale PAC propuse, care au fost scoase la 

Bruxelles săptămâna trecută. 

Parlamentul și statele membre au complicat sistemul de plăți directe: Răspunsul 

la constatările Curții de Conturi potrivit cărora schema de plăți de bază a PAC nu 

este o schemă eficientă de sprijinire a veniturilor pentru agricultori, un 

reprezentant al Comisiei a explicat că deciziile celor doi colegislatori și ale 

membrilor statele au împiedicat eforturile de a face sprijinul politic mai simplu și 

mai echitabil. 

Hogan renunță la preocupările legate de plățile efectuate de agricultorii cu normă 

întreagă pentru PAC: Comisarul a subliniat că a primit o scrisoare cu privire la 

această chestiune și că a fost rapid să pună orice preocupare deoparte. 

"Agricultorul cu jumătate de normă nu ar trebui să aibă nicio grijă", a spus el. 

Comisarul a explicat că, în cadrul viitoarei reforme a PAC, el a dat 

responsabilitatea de a defini un agricultor active, înapoi în statul membru. 



 
Drepturile și anii de referință considerați "bariere la intrare" pentru tinerii agricultori. Acest lucru 

a fost spus de comisarul Hogan, care a adăugat că "cu  

tinerii agricultori, dacă avem seriozitatea de a îi prioritiza, aceasta este o barieră la intrare pe care 

trebuie să o analizăm". Multe dintre statele membre au implementat deja un nou regim. Irlanda, 

Spania și alte câteva țări încă nu și-au ajustat sistemul pentru a reflecta ceea ce am putea face. 

"Agricultorii de prelucrare a fructelor nu vor avea nicio problemă cu regula celor trei culturi": 

Comisarul Hogan a declarat că nu va exista nicio problemă în ceea ce privește asigurarea 

derogării pentru regula de trei culturi în 2018. "Niciun stat membru nu a formulat obiecții în 

legătură cu ceea ce încercăm să facem ". 

  

  

 

INOVARE/PROTECȚIA PLANTELOR 

 
Statele membre ale UE aprobă interzicerea completă a neonicotinoidelor: Țările UE au adoptat 

cu majoritate calificată interzicerea totală a trei pesticide neonicotinoide care dăunează albinelor 

la toate culturile în aer liber. Un moratoriu UE care interzice utilizarea imidaclopridului, 

clothianidinei și tiametoxamului a fost pus în aplicare începând cu decembrie 2013, însă 

restricțiile convenite depășesc măsurile (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-708_en.htm ) 

deja existente începând cu 2013 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-708_en.htm ). 

Regulamentul va fi adoptat de Comisia Europeană în următoarele săptămâni și va deveni 

aplicabil pana la sfarsitul anului. Mai multe informații pot fi găsite aici. 

(https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonic

otinoids_en ) 

Votul neonicotinoidului a fost lovit de industrie, și întâmpinat de grupurile verzi: Decizia statelor 

membre UE de a sprijini o interdicție permanentă privind utilizarea în aer liber a 

neonicotinoidelor a fost primită de o mulțime de reacții mixte, unele favorabile și unele ostile. 

Asociația agricolă semnează un cod de conduită al UE despre schimbul de date privind 

agricultura: O coaliție de asociații din lanțul agroalimentar al UE a lansat un Cod comun de 

conduită al UE privind schimbul de date despre agricultură pentru a oferi îndrumări cu privire la 

utilizarea datelor agricole. Citiți aici. (http://www.copa-

cogeca.eu/img/user/files/EU%20CODE/EU_Code_2018_web_version.pdf )  

Noul satelit al lui Copernicus poate urmări deșeurile oceanice și incendiile meteorice: Al șaptelea 

satelit (Sentinel-3B) din programul de observare Copernicus a fost trimis cu succes pe orbită, cu 

misiunea de a monitoriza schimbarea pământului, atmosferei și oceanelor. Datele Copernicus 

sunt furnizate gratuit și fără restricții privind accesul. Pentru mai multe informații, citiți articolul 

de știri (http://ec.europa.eu/growth/content/successful-launch-new-copernicus-satellite-ocean-

and-land-monitoring-0_en ) și vizitați site-ul web Copernicus. (http://copernicus.eu/ ) 
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UE lansează o schemă pentru a împărți diviziunea digitală între oraș și țară: UE încearcă să 

depășească decalajul printr-un proiect de milioane de euro pentru a determina ceea ce face un sat  

"inteligent" și să transmită aceste cunoștințe în alte zone din grup. Până în iunie, Comisia  

Europeană dorește să elaboreze un fel de listă de verificare a satelor inteligente, care să studieze  

povești de succes atât la Skibbereen, până la Laponia. Ei vor folosi banii UE pentru a testa aceste  

idei în alte 10 sate. Parlamentul European a alocat în acest an 3,3 milioane de euro din bugetul 

său pentru finanțarea proiectului. 

 

Deputații europeni s-au împărțit pe baza studiilor confidențiale ale EFSA: Deputații europeni 

sunt împărțiți pe propunerea Comisiei de a solicita Autorității Europene pentru Siguranța 

Alimentară să publice studii industriale care să susțină cererile de autorizare a produselor 

reglementate, cum ar fi pesticidele, aditivii alimentari și organismele modificate genetic, pe 

lângă informațiile comerciale confidențiale. 

Vânzările de produse chimice pe internet nu conțin avertismente privind pericolele: Marea 

majoritate a anunțurilor online pentru substanțe chimice periculoase nu au nicio declarație de 

pericol, potrivit ECHA. 

Andriukaitis spune că cele 62,5 milioane de euro suplimentare EFSA nu au fost aprobate încă: 

Comisarul UE pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a recunoscut că 

finanțarea suplimentară de 62,5 milioane de euro pentru a permite Autorității Europene pentru 

Siguranța Alimentară (EFSA) să efectueze controale științifice mai independente în cadrul 

propunerilor de revizuire a Legii generale a alimentelor (GFL) nu a fost aprobată încă. 

Germania promite acțiuni de reglementare pentru a restrânge glifosatul: Ministrul german al 

agriculturii a anunțat planuri pentru un proiect de regulamentare care să interzică utilizarea 

glifosatului în grădinile private, parcurile și facilitățile sportive. Sunt, de asemenea, propuse 

restricții "masive" privind utilizarea erbicidului în fermele germane, dar cu unele excepții. 

Întreprinderile de protecție a plantelor colaborează pentru strategiile globale de prevenire a 

malariei: Cazurile de malarie sunt acum în creștere, însă noile inițiative conduse de 

administrațiile naționale, sectorul privat și organizațiile neguvernamentale precum Fundația Bill 

și Melinda Gates conduc lupta. 

  

  

MEDIU  

 
Avertizare privind evaluările de impact ale comerțului cu biodiversitate în UE: Sistemul UE de 

evaluare a impactului acordurilor de liber schimb ale UE asupra biodiversității la nivel mondial 

ar trebui revizuit, a recomandat un raport Comisiei, după ce nu a existat o metodă solidă. 

CE confirmă întârzierea acțiunii de contrafacere a poluării atmosferice: Comisia Europeană a 

confirmat că a întârziat acțiunea în justiție împotriva statelor membre în legătură cu încălcarea 

persistentă a regulilor privind calitatea aerului. 

UE intenționează să stopeze afirmațiile false privind produsele ecologice: Normele nou 

dezvoltate privind ceea ce întreprinderile pot pretinde despre impactul asupra mediului al 

produselor lor, ar putea ajuta la eliminarea "afirmațiilor ecologice înșelătoare" și la prevenirea 

proliferării schemelor de etichetare. 



 
Comisarul Vella salută succesul proceselor UE de etichetare ecologică: Un proiect-pilot, care 

examinează modalitățile de calculare și informare a companiilor și consumatorilor cu privire la 

amprenta ecologică a produselor și serviciilor pe care le utilizează, și-a dovedit potențialul. 

Orientările UE privind utilizarea deșeurilor alimentare ca hrană pentru animale oferă industriei 

"claritate și recunoaștere": Publicarea în această lună de către Comisia Europeană a orientărilor 

sale privind utilizarea deșeurilor alimentare ca hrană pentru animale reprezintă un pas important 

în direcția creării unei economii circulare, a spus a asociație industrială engleză. 

Sectorul de finanțe a avertizat asupra stabilirii unui preț pentru natură: Investitorii și 

întreprinderile ar trebui să fie atenți la încercarea de a pune un preț pe mediu, a declarat joi, 

parlamentarul Greens/EFA Molly Scott Cato. 

Politica agricolă "nesustenabilă": Abordarea politică actuală a Europei față de alimentație și 

agricultură, care are implicații asupra schimbărilor climatice, nu este sustenabilă și trebuie 

schimbată, a spus Consiliul consultativ științific al Academiilor Europene. 

Franța lansează un plan economic circular: Franța va introduce o schemă obligatorie de 

etichetare a informațiilor despre produs, ca parte a unui plan de economie circulară, care va 

reduce la jumătate cantitatea de deșeuri trimise la depozitele de deșeuri și va îndrepta țara spre 

100% materiale plastice reciclate până în 2025. 

  

 

CLIMĂ/ENERGIE 
 

Țările UE solicită acțiuni climatice mai ambițioase: Șapte state membre ale UE au cerut grupului 

să-și mărească ambiția cu privire la acțiunile în domeniul climei, în conformitate cu Acordul de 

la Paris. 

Nu conduceți pe piață biocarburanții pe bază de cultură - Grupul Visegrad + 3 declarații: Nu ar 

trebui acceptată nicio propunere de a scoate de pe piață biocarburanții pe bază de cultură, 

deoarece ar fi un pas într-o direcție greșită de la Acordul de la Paris, conform unei declarații 

semnate de țările est-europene. 

Contingentele de înghețare a investițiilor asupra biocombustibililor înaintea discuțiilor RED II: 

Organismele din Europa Centrală și de Est au avertizat că vor înceta investițiile în cazul în care 

UE va neglija biocarburanții pe bază de cultură în legislația negociată de deputați și guverne. 

Discuțiile nu reușesc să convină asupra unor noi evaluări ale politicilor climatice: Discuțiile 

dintre deputații în Parlamentul European și statele membre privind guvernanța politicilor UE în 

domeniul climei și energiei nu au fost de acord cu măsurile suplimentare de evaluare a 

impactului obiectivelor privind energia regenerabilă și eficiența energetică. 

Interzicerea UE pentru uleiul de palmier ca biomotorină "nu va opri defrișarea": Interdicția UE 

privind uleiul de palmier din biocombustibili, începând cu 2020, nu va face nimic pentru a 

reduce defrișările și pentru a pedepsi producătorii durabili de ulei de palmier, susține analiza 

făcută de Certificatul Internațional de Sustenabilitate și Carbon (ISCC). 

Deputații europeni solicită extinderea eco-designului dincolo de energie: Directiva UE privind 

proiectarea ecologică ar trebui să se aplice domeniilor dincolo de utilizarea energiei, cum ar fi 

durabilitatea și eficiența utilizării resurselor, potrivit unui raport al deputatului belgian 

Frédérique Ries. 



 
Oamenii de știinta din Europa spun că consumul de carne si lactate trebuie redus: Un raport 

publicat de academiile nationale de știinta din Europa spune că consumul de carne si  

lactate trebuie redus pentru a face agricultura mai durabilă in fața provocărilor legate de 

schimbarile climatice. 

Europa este pregătită pentru o energie regenerabilă de 100%: Europa ar putea funcționa în 

întregime pe tehnologiile regenerabile care utilizează tehnologia deja disponibilă, argumentează 

ecologiștii și reprezentanții industriei într-un raport publicat marți. 

  

  

SĂNĂTATE 

 
Comagri aprobă avizul referitor la rezistența antimicrobiană: Au fost subliniate punctele 

subliniate într-un aviz aprobat săptămâna aceasta de Comitetul Agriculturii al Parlamentului 

European, utilizarea îngrijorătoare a antimicrobienilor în agricultură, interzicerea utilizării celor 

critice și sprijinirea cercetării globale. 

Reacțiile privind falimentul alimentar din partea Europol conduc la 749 de arestări: Rezultatele 

celei mai recente represiuni internaționale asupra fraudei alimentare, OPSON VII, pe care 

agenția europeană de poliție Europol le-a lansat pe 25 aprilie, arată că 749 de persoane au fost 

arestate sau reținute, iar peste 3.620 de tone și 9.7 milioane de litri de alimente și băuturi 

contrafăcute - confiscate variind de la carne putredă la tonul colorat chimic și lapte praf pentru 

copii fals. 

UE este aproape de a se ocupa de directiva privind anunțurile TV: Parlamentul European, 

Consiliul și Comisia sunt așteptate la 26 aprilie să încheie o înțelegere privind revizuirea 

directivei despre serviciile mass-media audiovizuale (AVMSD) care include dispoziții privind 

publicitatea la alcool și alimentele bogate în grăsimi, zahăr și sare (HFSS) pentru copii. 

Directiva UE a îmbunătățit locuințele, bunăstarea și sănătatea puilor: Un set de norme UE 

privind bunăstarea animalelor a dus la îmbunătățirea locuințelor și a gestionării puilor de carne 

care au avut o influență pozitivă asupra sănătății și bunăstării păsărilor, a constatat un raport al 

Comisiei . 

Comisia afirmă că impozitul pe sifon irlandez nu este un ajutor de stat ilegal: Comisia Europeană 

a dat la 24 aprilie Irlandei undă verde pentru a-și impune taxa planificată pentru băuturile 

răcoritoare cu zahăr îndulcit, încheind după o evaluare că taxa planificată nu era un ajutor de stat 

ilegal. 

Franța adoptă o nouă lege privind denumirea înlocuitorilor de carne: Parlamentarii francezi au 

votat în favoarea unei legislații care interzice producătorilor să eticheteze produsele pe bază de 

plante cu denumiri legate de carne. Legea va interzice în mod eficient alimentele comercializate 

ca "fripturi" vegetariene și "brânză" vegană. 

Primul caz al febrei porcine africane raportat în Ungaria: Febra porcului african a fost detectată 

pentru prima dată în Ungaria, adăugând îngrijorări legate de răspândirea în vest a bolii în Europa. 

State membre susțin presiunea uimitoare asupra puilor de găină; porcii pot urma: Reprezentanții 

statelor membre ai UE au votat o propunere a Comisiei Europene care să permită uciderea 

scăzută a presiunii atmosferice (LAPS) să fie folosită pentru a ucide puii broiler în locul 

sacrificării comerciale. 

  



  

PIAȚA 

 
Producătorii de lapte din UE solicită acțiuni de politică împotriva prețurilor abuzive: O asociație 

europeană a organizațiilor de producători de lapte a solicitat intervenții politice pentru a 

consolida poziția producătorilor de lapte pe piața produselor lactate din UE și pentru a împiedica 

obținerea unor prețuri mai mici decât costurile de producție. 

Ministerul Agriculturii din Bulgaria găsește dovezi suplimentare privind calitatea produselor 

alimentare: Rezultatele unui nou studiu realizat pe eșantioane de produse alimentare de marcă 

din Bulgaria și alte patru state membre ale UE oferă dovezi suplimentare pentru "standardele 

duble" în ceea ce privește conținutul și calitatea alimentelor vândute în Est și Europa de Vest. 

Curtea poloneză pronunță reguli privind rata TVA pentru fast-food: Curtea Supremă de Justiție 

din Polonia a decis că un magazin de fast-food din Polonia trebuie să impună o rată a taxei pe 

valoarea adăugată (TVA) de 8%, ceea ce contravine practicii sale anterioare de aplicare a unei 

cote de 5%. Decizia ar putea deschide calea pentru o creștere a prețurilor de către lanțurile locale 

de fast-food. 

Piețele cheie din Asia au blocat livrările de carne de porc maghiară: Exportatorii de carne de porc 

din Ungaria s-au blocat de la transportul maritim pe mai multe piețe majore de când a fost 

anunțat primul focar de febră africană porcină (ASF). 

Raportul UN atrage beneficiile statutului protejat pentru alimente: Rezultatele unui studiu 

publicat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a constatat că 

produsele alimentare legate de locul lor de origine promovează dezvoltarea durabilă și pot fi cu 

20% până la 50% mai mari în valoare economică. 

Piața globală a produselor agroalimentare ecologice: La nivel mondial, creșterea pe piața cu 

amănuntul a produselor alimentare ecologice a fost spectaculoasă începând cu anul 2000. 

  

  

COMERȚ 

 
Uniunea Europeană și Mexicul au ajuns la un acord privind liberul schimb: Uniunea Europeană 

și Mexicul au ajuns la un "acord în principiu" cu privire la o înțelegere comercială care stabilește 

reduceri tarifare îndelungate și se anticipează că va stimula exporturile UE de produse lactate, 

carne, ciocolată și paste . Pentru mai multe informații, a se vedea comunicatul de presă 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-782_en.htm ) , MEMO (http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-18-1447_en.htm ) și o declarație comună (http://europa.eu/rapid/press-

release_STATEMENT-18-3481_en.htm ) de sâmbătă, precum și pagina dedicată 

(http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/ ) cu foi de informare 

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1832 ) , povestiri ale exportatorilor 

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156762.pdf )  și textul acordului în 

principiu (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1833  ) (care urmează să fie 

publicat în curând). 
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Exportatorii de lapte din UE vor câștiga din afacerea comercială din Mexic: Concluzia recentă a 

acordului comercial UE-Mexic este de a oferi un impuls comercial exportatorilor europeni de 

produse lactate, cu acces gratuit la laptele praf degresat și alte produse ca protecție a indicațiilor 

geografice pentru anumite brânzeturi. 

UE nu va ușura normele de siguranță alimentară pentru importurile Mercosur, spune 

Andriukaitis: Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a subliniat 

europarlamentarului socialist român, Daciana Octavia Sârbu, că blocul nu va reduce standardele 

de siguranță alimentară pentru importurile celor patru țări fondatoare Mercosur - Argentina, 

Brazilia, Paraguay și Uruguay - odată ce aceste două părți semnează o înțelegere comercială. 

UE și Islanda continuă să liberalizeze comerțul cu alimente și produse agricole: Acordurile vor 

spori accesul liber pe piața islandeză de la 66,4% la mai mult de 95% din produsele 

agroalimentare din UE, și vor oferi protecție în Islanda la 1150 de nume înregistrate ca indicații 

geografice ale UE. Mai multe informații sunt online. (https://ec.europa.eu/info/news/eu-iceland-

further-liberalisation-trade-food-and-agricultural-products-2018-apr-27_en )  

UE se confruntă cu un act de echilibru delicat în renegocierea cotelor fără carne de vită: UE se va 

confrunta cu o provocare considerabilă în satisfacerea SUA, evitând totodată probleme cu alți 

importanți parteneri comerciali din America Latină și Australasia atunci când începe să 

renegocieze cotele de import pentru carnea de vită fără hormoni . 

UE semnalează îngrijorarea privind salmonella ca motiv pentru interdicția importului de păsări 

de curte braziliene: Comisia Europeană și-a explicat decizia de a interzice importurile de la unii 

dintre cei mai mari furnizori de păsări de curte din Brazilia, acuzând în mod efectiv țara sud-

americană de faptul că face prea puțin pentru a soluționa riscurile prezentate de Salmonella. 

  

  

INSTITUȚII 

 
Cabinetul lui Vytenis ANDRIUKAITIS: Alina TIMOFTE s-a alăturat în calitate de membru, 

înlocuind-o pe Paula DUARTE GASPAR, care s-a mutat acum la DG REGIO.  Printre altele, 

doamna TIMOFTE va fi responsabilă de performanța sistemelor naționale, a ECDC, a 

programului de sănătate și a bolilor cronice, a afacerilor externe și a politicii de securitate, a 

migrației, a afacerilor interne și a cetățeniei. 

DG Buget: Hans GEVAERT a fost numit șef de unitate, sisteme financiare și contabile 

corporative, care anterior a fost șef de unitate, de gestionare a serviciilor de utilizator. Yannos 

ASIMAKIS a fost numit șef de unitate, ABAC-user service management, înlocuindu-l pe Hans 

GEVAERT.  Ilona LOESER a fost numită șef de unitate, raportare financiară, înlocuindu-l pe 

Yannos ASIMAKIS. 

DG CONNECT: Olivier BRINGER a fost numit șef de unitate interimar în cadrul Direcției E - 

Rețele viitoare. Fabrizia BENINI a fost numită șef de unitate în cadrul Direcției F - Piața unică 

digitală (economie digitală și abilități), iar Rehana SCHWINNINGER-LADAK a fost numită șef 

de unitate în cadrul Direcției G-Data (aplicații de date și creativitate). 

DG MARE: Fabio GALETTI a fost numit șef de unitate interimar în cadrul Direcției D - Politica 

în domeniul pescuitului în Marea Mediterană și Marea Neagră (structuri de sprijin pentru 

Mediterana, Marea Neagră și statele membre fără ieșire la mare). 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-iceland-further-liberalisation-trade-food-and-agricultural-products-2018-apr-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-iceland-further-liberalisation-trade-food-and-agricultural-products-2018-apr-27_en


 
DG REGIO: Paula DUARTE GASPAR a fost numită șef de unitate, regiunile ultraperiferice, în 

Direcția A - Buget, Comunicare și Afaceri Generale. Carmen GONZALEZ HERNANDEZ a fost 

numită șef de unitate - Danemarca, Irlanda, Suedia și Regatul Unit, înlocuind-o pe Lena 

ANDERSSON PENCH. Carole MANCEL-BLANCHARD a fost numit șef de unitate - 

Portugalia și Spania - în locul lui Aderito PINTO. 

Membru european Mercedes BRESSO (IT) a fost ales vicepreședinte al grupului S&D. 

 

 

BREXIT 

 
Frontiera tehnologică propusă de guvernul britanic respinsă de Bruxelles: Rapoartele proaspete 

indică faptul că propunerile Regatului Unit de a evita o graniță tare cu Irlanda pe baza unor 

soluții tehnologice, au fost respinse de către Bruxelles într-un mod sistematic. 

  

ALTELE 

 
Notificarea protecției avertizorilor de integritate pentru industria alimentară și autoritățile de 

reglementare: Cerințele privind protecția avertizorilor la nivelul UE, pe care Comisia le-a propus 

săptămâna trecută, se vor aplica industriei alimentare și autorităților de reglementare, deoarece 

siguranța alimentelor și a hranei pentru animale este una dintre domeniile specific enumerate în 

proiectul de directivă. 

Comisia stabilește noi standarde privind transparența și corectitudinea platformelor online. Citiți 

aici. ( http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3373_en.htm ) 

Comisia propune un Cod de practică la nivelul UE pentru combaterea dezinformării online. Citiți 

mai multe aici. (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3371_en.htm )  

  

Plan de investiții: 

• Campania UE în regiunea mea 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/ )  începe 

• Comisia mobilizează 9,8 milioane de euro pentru a ajuta foștii angajați ai Air France să 

găsească noi locuri de muncă. Citiți aici. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

3461_en.htm ) 

• 50 milioane de euro pentru microîntreprinderi din Italia, în condițiile în care UniCredit lansează 

o nouă inițiativă privind impactul social al băncilor. Citiți mai multe aici. 

(http://www.eif.org/news_centre/press_releases/index.htm )  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3373_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3371_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3461_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3461_en.htm
http://www.eif.org/news_centre/press_releases/index.htm

