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AGRICULTURĂ/SILVICUTURĂ 
 

Șase state membre solicită Comisiei să mențină neschimbat bugetul PAC:  

Reprezentanții agriculturii din șase state membre au semnat un 

memorandum prin care solicită Comisiei să nu reducă fondurile alocate 

politicii agricole comune (PAC). În urma reuniunii informale de la Sofia, 

CIPRU  și ROMANIA  urmează să se alăture celor șase semnatari: 

IRLANDA , SPANIA, FINLANDA , FRANTA , GRECIA  și PORTUGALIA. 

"Foarte puțini agricultori vor fi afectați de o propunere de plafonare a plăților 

agricole de 60.000 de euro": Oficialii Comisiei Europene au confirmat că un 

plafon propus pentru plățile UE în cadrul politicii agricole comune (PAC) care 

va afecta foarte puțini agricultori. Comisia propune o reducere a plăților 

 de la 60 000 EUR și o plafonare obligatorie pentru plăți mai mari de 100 000 

EUR pe exploatație, însă beneficiarii afectați vor putea să compenseze costurile 

forței de muncă ale fermei contra plăților. Un oficial a indicat că vor fi doar 0,2% 

din agricultorii UE afectați de plafon. Cu toate acestea, fiecare țară va trebui, de 

asemenea, să aplice definiții mai stricte pentru a se asigura că numai fermierii 

autentici primesc sprijin. 

UE are nevoie de o politică alimentară comună pentru a proteja mediul și pentru 

a îmbunătăți nutriția: Fundația de cercetare susține că UE ar trebui să utilizeze 

discuțiile privind reforma PAC pentru a ajunge la un cadru mai cuprinzător 

privind alimentele, în urma constatărilor din Indexul sustenabilității alimentelor 

care subliniază deficiențele UE privind sustenabilitatea mediului și o alimentație 

sănătoasă. 

 
 

 



 
Experții îndeamnă deputații să se concentreze pe Nexus alimentar-migrație: O echipă 

internațională de experți condusă de Centrul Barilla pentru Alimentație și  

Nutriție (BCFN) solicită reforme la scară largă în politica agricolă și de migrație la scară 

internațională.  

Autorii declară că există o legătură deosebit de puternică între migrație, alimente și conflicte. 

"Evacuările refugiaților la 1000 de locuitori si cresc cu 0,4% pentru fiecare an suplimentar de 

conflict și cu 1,9% pentru fiecare creștere procentuală a nesiguranței alimentare".  

Ca parte a listei sale ambițioase de recomandări politice, BCFN solicită, de asemenea, o mai 

bună conștientizare a exploatării ilegale a migranților în agricultura UE și a cerut o "normalizare 

a prezenței muncii migrante." Agricultura europeană în sud nu poate supraviețui fără ajutorul lor. 

raportul său, MacroGeo propune un model de migrație circulară și sezonieră, în care lucrătorii 

temporari sunt contactați direct din țara lor de origine pe o bază anuală și pe perioade 

determinate. Lucătorii sunt autorizați și se asigură că se pot întoarce în țara lor de origine. Citiți 

mai multe aici. (http://www.ipsnews.net/2018/06/experts-urge-lawmakers-focus-food-migration-

nexus ) 

Deputații europeni solicită SUA să-și facă agricultura mai durabilă: De Castro dorește ca SUA 

să-și reformeze structura agricolă prin intermediul noului Bill Farm. Statele Unite ar trebui să 

urmărească UE și să își reformeze politica agricolă în favoarea durabilității, a afirmat 

europarlamentarul Italian, Paolo De Castro. 

Bulgaria solicită reînnoirea generațiilor pentru agricultura europeană: Ministrul bulgar al 

Agriculturii, Rumen Porozhanov, a cerut o reînnoire generațională pentru ca agricultura 

europeană să fie competitivă. În prezent, mai puțin de 6% dintre fermieri au vârsta sub 35 de ani, 

56% fiind peste 55 de ani în Bulgaria, potrivit ministrului. Subiectul a fost mult mai complicat și 

aceasta a fost o provocare foarte serioasă pentru noua PAC, a spus el. 

 

 

INOVARE/PROTECȚIA CULTURILOR 

 
Andriukaitis a criticat statele membre ale UE pentru utilizarea nesustenabilă a pesticidelor: 

Comisarul UE pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a criticat statele 

membre ale UE pentru utilizarea nesustenabilă a pesticidelor și a altor substanțe chimice, în loc 

să aplice gestionarea integrată a dăunătorilor sau practici agricole, cum ar fi rotația culturilor, 

pentru a combate dăunătorii și buruienile. 

Să se încheie dezbaterea negativă asupra pesticidelor, declară șeful științei UE: Regulile privind 

modul în care autoritățile de reglementare din UE aprobă utilizarea pesticidelor în UE trebuie 

reformate pentru a restabili încrederea publicului în procesul de autorizare, a declarat un consilier 

senior în Comisia Europeană. 

UE se va confrunta cu deficit de expertiză în domeniul pesticidelor după Brexit: Comisarul UE 

pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a semnalat la un prânz de presă din 

6 iunie că Brexit ar putea lovi expertiza științifică privind pesticidele de care dispune Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) . 

http://www.ipsnews.net/2018/06/experts-urge-lawmakers-focus-food-migration-nexus
http://www.ipsnews.net/2018/06/experts-urge-lawmakers-focus-food-migration-nexus


 
Noua procedură comunitară de aprobare a produselor biocide "lentă și costisitoare": Nu este încă 

acordată prima autorizare a "familiei de produse similare". Opțiunea de a solicita o aprobare la 

nivel comunitar pentru grupuri de produse biocide similare se dovedește populară printre 

companii, însă procedurile de validare lentă înseamnă că prima "autorizație sindicală" nu a fost 

încă acordată, susține Comisia Europeană. 

Oamenii de știință dezvoltă "plante " pentru a proteja culturile de insecte dăunătoare: Un grup de 

cercetători europeni dezvoltă alternative biologice ieftine la pesticide prin modificarea genetică a 

plantelor pentru a produce feromonii sexuali de insecte și, prin urmare, frustrează încercările de 

reproducere a dăunătorilor. 

Comisia va audita laboratoarele CRO pentru studiile viitoare ale EFSA: Comisia Europeană va 

audita laboratoarele conduse de organizațiile de cercetări contractuale (CRO), universități sau 

alte instituții, iar celor care trec în recrutare vor fi oferite toate studiile pe care Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) circumstanțe excepționale. 

Agenția franceză recomandă utilizarea unui amestec de alternative pentru înlocuirea 

neonicotinoidelor: O combinație de metode de combatere a dăunătorilor din culturi într-o 

manieră holistică este ideală, deoarece nici măcar o singură substanță nu oferă  protecție 

suficientă, recomandă Agenția Națională pentru Securitate, Alimentație și Mediu în relație cu 

interdicția neonicotinoidelor la nivelul întregii UE. 

Cel mai ambițios program de cercetare și inovare din UE: Comisia propune 100 miliarde de euro 

pentru cercetare și inovare pentru următorul buget pe termen lung al UE 2021-2027. Un nou 

program - Horizon Europe - se va baza pe realizările și succesul programului precedent de 

cercetare și inovare (Orizont 2020). Citiți mai multe aici. 

(https://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1 ) 

 

 

MEDIU  

 
Politica națională împiedică comunitățile rurale să devină ecologice: Comunitățile rurale care 

reglementează guvernele naționale, nu politica UE, reprezintă cel mai mare obstacol în eforturile 

lor de a utiliza energia regenerabilă și de a reduce consumul de energie, au afirmat reprezentanții 

locali. 

Agricultorii olandezi - limitare de nitrați reînnoită: Agricultorii olandezi pot să continue aplicarea 

nivelurilor de nitrați peste limitele europene până la sfârșitul lui 2019, după ce Comisia 

Europeană a acceptat o cerere de derogare reînnoită. 

Noua guvernare spaniolă ridică profil de mediu: Noul partid socialist din Spania (PSOE) Primul 

ministru Pedro Sánchez și-a semnalat intenția de a acorda prioritate politicii de mediu prin 

numirea lui Teresa Ribera în funcția de ministru dedicat. 

Majoritatea politicienilor norvegieni sunt în favoarea legislației referitoare la deșeurile 

alimentare: Majoritatea parlamentului norvegian solicită o nouă propunere de lege privind 

deșeurile alimentare. 

CE se confruntă cu cereri tot mai mari de extindere a regulilor de proiectare ecologică: Comisia 

Europeană ar trebui să ia în considerare propunerea de legislație care să limiteze prezența 

substanțelor chimice toxice în materialele plastice și în alte materiale, care sunt mai importante 

decât modalitățile de îmbunătățire a designului. 

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1


 
Cererea de candidaturi pentru un nou premiu european pentru sustenabilitate: Comisia 

Europeană lansează primul premiu european pentru sustenabilitate, care recunoaște eforturile și 

creativitatea oamenilor, întreprinderilor și organizațiilor europene care depun eforturi pentru 

atingerea Obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă. Cererile pot fi depuse până la 14 septembrie 

2018 aici. (https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-

development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_en )  

 

 

CLIMĂ/ENERGIE 

 
Economia circulară ar putea reduce emisiile din industrie cu jumătate: Trecerea la un model de 

economie circulară ar putea reduce emisiile industriale europene cu 56% până la mijlocul 

secolului, potrivit unui studiu publicat marți și aprobat de vicepreședintele Comisiei Europene. 

Executivul UE încă va defini emisiile "zero": Comisia Europeană nu are o definiție de lucru a 

emisiilor "zero", pe care comisarul pentru climă și energie, Miguel Arias Cañete, dorește să o 

vadă ca un obiectiv explicit. 

CE va aloca fonduri ETS până la sfârșitul anului 2018: Comisia Europeană va întocmi până la 

sfârșitul anului legislația de instituire a unui nou fond pentru sprijinirea decarbonizării - Fondul 

pentru inovare - în temeiul directivei revizuite a ETS UE. 

Guvernele au cerut să sprijine obiectivele energetice ale Parlamentului: Miniștrii de energie ai 

UE ar trebui să sprijine propunerile deputaților europeni pentru obiective de eficiență energetică 

ridicată și de energie regenerabilă pentru a ajuta tranziția blocului la o economie cu emisii 

scăzute de carbon atunci când se întâlnesc luni. 

Solicitarea unor obiective obligatorii pentru infrastructura de combustibil ecologic: Actualul 

sistem voluntar al UE privind implementarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi nu 

funcționează și ar trebui înlocuit cu un regim obligatoriu, a declarat un deputat în cadrul unui 

comitet european pentru transporturi. 

Norvegia urmărește să devină hub-ul european al emisiilor de CO2: Norvegia încearcă să devină 

un hub european pentru stocarea permanentă a CO2 prin captarea și stocarea carbonului (CCS), 

potrivit cifrelor din industrie. 

Schema de etichetare a climei pentru alimente câștigă sprijin financiar în Suedia: Impactul 

asupra mediului al fiecărui ingredient alimentar a fost calculat. Un sistem de etichetare a climei 

care permite restaurantelor să calculeze impactul climatic al fiecărui ingredient utilizat în 

prepararea produselor alimentare a primit o finanțare de start în Suedia. 

O perspectivă a aerului curat: Un nou raport al Comisiei, "Aerul 

curat"(http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air/outlook.htm ) ,  arată că numărul de decese 

premature cauzate de poluarea aerului în 2030 ar putea fi redus cu mai mult de jumătate, dacă 

statele membre aplică pe deplin politicile UE privind emisiile, clima și energia.  

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_en
http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air/outlook.htm


 
Analiza analizează aerul Europei de acum până în 2030 și modul în care este afectată de punerea 

în aplicare a Directivei naționale privind plafoanele de emisii (NEC) (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:344:TOC ) . 

Următoarea perspectivă privind aerul curat este prevăzută pentru 2020. Citiți mai multe aici. 

(https://ec.europa.eu/info/news/first-clean-air-outlook-europes-air-pollution-health-problems-

could-be-halved-2030-if-action-taken-now-2018-jun-07_en ) 

  

  

SĂNĂTATE 

 
Instituțiile UE sunt de acord să limiteze utilizarea antimicrobiană: Miniștrii și deputații europeni 

au convenit informal să reducă utilizarea antimicrobienilor de către crescătorii de animale pentru 

a opri răspândirea bacteriilor rezistente la medicamente și pentru a le exclude din produsele 

alimentare pentru oameni. 

Sistemul de avertizare rapidă a fost creat pentru a descoperi și prezice frauda alimentară: O 

echipă de cercetători a dezvoltat un sistem de contabilitate judiciară care poate detecta și anticipa 

cazuri viitoare de fraudare alimentară prin analizarea comportamentului trecut al infractorilor și 

urmărirea prețurilor și cantităților de produse alimentare vândute. 

Deputații europeni declară că frauda de miere se înrăutățește: Frauda și falsificarea mierei se 

înrăutățește în UE, eurodeputatul Norbert Erdös, membru al Parlamentului Ungariei, a avertizat 

săptămâna aceasta la o audiere a Parlamentului European cu privire la țara de origine. 

Ministerul polonez al agriculturii a elaborat proiectul de lege pentru combaterea fraudei 

alimentare: Ministerul polonez al Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat proiectul de lege 

privind creșterea eficacității activităților sale de control asupra producătorilor de alimente. 

Finlanda evaluează impactul consumului de aditivi alimentari: Raportul solicită studiul mai 

aprofundat al aditivilor alimentari. Consumul de aditivi, chiar și în rândul consumatorilor mari de 

alimente care conțin aditivi alimentari, se estimează că va rămâne sub niveluri zilnice 

acceptabile, potrivit unui raport privind aditivii alimentari de către autoritatea finlandeză pentru 

siguranța alimentară Evira. 

Grupul norvegian de consum solicită limite de vârstă pentru vânzările de băuturi energice: 

Consiliul Norvegian al Consumatorilor solicită limitarea vârstei pentru achiziționarea de băuturi 

energizante. Consiliul consideră că băuturile cu conținut ridicat de cafeină nu ar trebui să fie 

vândute minorilor, pe baza cunoștințelor disponibile privind riscul de otrăvire cu cafeină prin 

consumul ridicat de băuturi energice. 
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PIAȚA 

 
Comisia Europeană monitorizează noul guvern italian pe tema COOL: Comisia Europeană 

dorește să vadă modul în care noul guvern italian va acționa conform legislației controversate 

privind etichetarea de origine a țării pentru paste, grâu dur, orez și pastă de tomate, însă 

comisarul UE pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, spune că fiecare țară 

ar trebui să respecte reguli și proceduri și să anunțe măsurile luate. 

Etichetarea de origine în UE "ar trebui să fie armonizată și obligatorie", spune corpul 

agricultorilor italieni: Etichetarea originii ingredientelor alimentare primare ar trebui să devină 

obligatorie și armonizată în întreaga UE, potrivit lui Roberto Moncalvo, președintele celei mai 

mari asociații agricole italiene, Coldiretti. 

Legea privind etichetarea originii ar trebui să pună capăt măsurilor naționale, spune Jacobs: Noul 

act de punere în aplicare al UE care stabilește regulile de etichetare pentru ingredientul primar, ar 

trebui să prevadă menționarea numele țării de origine, atunci când originea diferă de cea marcată 

pe produsele alimentare, a declarat Dirk Jacobs, director general adjunct al FoodDrinkEurope, la 

o audiere a Parlamentului European din această săptămână. 

CEJ declară instanței germane să decidă dacă a fost încălcat GI Scotch Whiskey: Cauza se 

bazează pe opinia "consumatorului bine informat". Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a decis că 

este de competența unei instanțe germane să decidă dacă producătorul german de whisky numit 

"Glen Buchenbach" a încălcat drepturile indicației geografice, Scotch Whiskey. 

  

  

COMERȚ 

 
Canada examinează plângerea OMC asupra legii italiene COOL privind grâul dur: Canada 

intenționează să depună o plângere la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) privind legea 

italiană privind etichetarea de origine pentru grâul dur utilizat în paste făinoase. 

UE continuă să reprezinte comerțul global de produse agroalimentare la nivel mondial: UE și-a 

păstrat poziția de cel mai mare exportator și importator de produse agroalimentare la nivel 

mondial în 2017, cu o nouă valoare comercială record de 255 de miliarde de euro. Exporturile 

UE de produse agroalimentare au ajuns la 138 de miliarde de euro în 2017, ceea ce reprezintă o 

creștere anuală de 5,1%. Cu importuri în valoare de 117 miliarde de euro, UE are un excedent 

comercial net de 21 de miliarde de euro în comerțul agroalimentar, potrivit raportului anual 

privind comerțul cu produse agroalimentare din 2017. 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agricultural-

trade-report_map2018-1_en.pdf )  

UE ar trebui să negocieze mai bine înțelegerile comerciale pentru a combate cauzele 

fundamentale ale migrației: UE ar trebui să evalueze cu atenție acordurile sale comerciale 

internaționale cu țările în curs de dezvoltare dacă dorește să abordeze cauzele fundamentale ale 

migrației, potrivit unui număr de deputați europeni. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agricultural-trade-report_map2018-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agricultural-trade-report_map2018-1_en.pdf


 
Comisia UE răspunde tarifelor americane prin impunerea unor taxe de reechilibrare din iulie: 

Orez, afine, whisky, porumb și suc de portocale printre produsele vizate. Comisia Europeană a 

decis să impună taxe suplimentare asupra unei serii de produse din SUA, ca răspuns la tarifele 

SUA aplicabile produselor din oțel și aluminiu. Un comunicat de presă 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4083_en.htm ) și lista de produse pentru reechilibrare 

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156909.pdf ) sunt disponibile online. 

Au intrat în vigoare normele UE de apărare a comerțului revizuite: Noile norme UE de apărare a 

comerțului au intrat în vigoare la 8 iunie și se aplică tuturor investigațiilor comerciale lansate de 

acum înainte. Pentru mai multe informații, sunt disponibile online un comunicat de presă 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3973_en.htm ) , o fișă tehnică 

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156921.pdf ) și un ghid pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). 

(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156892.pdf )  

Australia respinge protestul italian împotriva mărcii comerciale americane "Asagio": Fabricanții 

de brânză italieni nu au reușit să împiedice o companie americană să înregistreze o marcă 

comercială pentru brânza "Asiago" după ce reclamația lor a fost aruncată de către Oficiul pentru 

mărcile australiene (ATMO). 

Vladimir Putin semnează legea pentru a permite "contra-sancțiuni" împotriva statelor 

neprietenoase: Legislația este răspunsul la sancțiunile SUA din aprilie. Președintele rus, Vladimir 

Putin, a semnat măsuri legislative care îl împuternicesc să contracareze orice sancțiuni 

economice impuse Federației Ruse de către SUA și alte state "neprietenoase". 

Companii din industria cărnii, zahărului și etanolului întâmpină dificultăți majore: Până la 70 de 

milioane de păsări ucise în prima săptămână de acțiune. Sectorul de păsări din Brazilia va suferi 

cele mai grave efecte din timpul grevei camioanelor care s-a încheiat săptămâna trecută, însă 

industria zahărului și a etanolului va plăti și un preț greu, arată un nou raport. 

UE și Mercosur își propun să remedieze protecția IG în discuțiile reînnoite: Țările UE și 

Mercosur au început o nouă serie de discuții comerciale în care ambele părți încearcă să ajungă 

la un acord privind aspectele cheie ale indicațiilor geografice și reducerii tarifelor pentru 

exporturile de autovehicule. 

Brazilia se declară în favoarea lansării cazului OMC împotriva restricțiilor UE privind păsările 

de curte: Brazilia încă nu va decide dacă va contesta restricțiile UE privind importul de păsări de 

curte la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), a arătat săptămâna trecută ministrul 

Agriculturii al țării, Blairo Maggi. 

China va reduce taxele de import asupra gamei de produse agroalimentare: China a anunțat că va 

reduce tarifele pentru cele mai favorizate națiuni pentru o serie de produse alimentare și băuturi 

începând cu 1 iulie 2018, ca parte a unui plan mai larg de scădere a taxelor de import pentru 

1.449 produse de consum. 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4083_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156909.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3973_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156921.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156892.pdf


 

INSTITUȚII 

 
 

Actualizarea alegerilor pentru UE: Deputații europeni vor vota miercuri, 13 iunie, cu privire la 

confirmarea finală a redistribuirii propuse .În cadrul unui seminar de la biroul  

European- Nord Norvegia, care a sărbătorit 25 de ani de cooperare cu Barents, deputații europeni  

suedezi, estonieni și finlandieni au convenit asupra formării unui grup arctic în următorul 

Parlament. De asemenea, la 7 iunie, Lobby-ul european al femeilor a lansat campania de 50-50 

de ani pentru următoarele alegeri europene, având ca scop remodelarea puterii în UE. 

Banca Europeană de Investiții (BEI): Emma NAVARRO a fost numită de Consiliul 

guvernatorilor ca nou vicepreședinte și membră a comitetului de conducere. Înainte de numirea 

sa, doamna NAVARRO a fost secretar general al politicii fiscale și trezorerie a Spaniei. 

DG BUDG: În urma numirii directorului general, Nadia CALVIÑO, ca nou ministru spaniol 

pentru economie, în prezent acesta acționează ca adjunctul directorului general Slivano PRESA. 

Deputatul european Esther DE LANGE (NL) a fost numit vicepreședinte al partidului PPE. 

Eric ANDRIEU (FR) a fost numit vicepreședinte al grupului S&D, înlocuind-o pe Isabelle 

THOMAS. 

CoR: Arne LÆGAARD și Per NØRHAVE sunt doi noi membri ai DK. Karen MELCHIOR, 

Anders Rosenstand LAUGESEN, Erik HØGH-SØRENSEN, Evan LYNNERUP, Ursula Beate 

DIETRICH-PETERSEN și Marc Perera CHRISTENSEN sunt înlocuitori. 

Berarii Europei: Pavlos PHOTIADES, directorul executiv al grupului Fotografii Photiades 

Breweries și Photos Photiades Group, a fost reales în funcția de președinte pentru al doilea 

mandat. 

 

 

BREXIT 

 
Update: Înainte de întoarcerea proiectului de lege privind retragerea din UE către Camera 

Comunelor, marți, 12 iunie, s-a constatat că deputații vor primi doar 12 ore pentru a dezbate 

proiectul de lege, la care guvernul britanic a fost învins de 15 ori în Camera de Lords. 

Joi, 7 iunie, Marea Britanie a publicat o notă tehnică cu propunerea sa de a încheia un acord 

vamal pentru a evita o graniță tare cu Irlanda după perioada de tranziție. Printre principalele 

puncte, nota menționează că "acordul vamal temporar, în cazul în care este necesar, ar trebui să 

fie limitat în timp și numai în vigoare până la introducerea viitoarei înțelegeri vamale" și că 

Regatul Unit așteaptă ca viitorul aranjament să fie instituit prin sfârșitul lunii decembrie 2021. 

Negociatorul șef al UE, Brexit, Michel BARNIER, a declarat că UE va examina cele mai recente  

propuneri ale Regatului Unit, bazate pe faptul că este o soluție viabilă de a evita o situație 

dificilă, indiferent dacă respectă integritatea pieței unice și a uniunii vamale și dacă este vorba de 

mersul înapoi. 



 
Vorbind la o conferință de presă de vineri, BARNIER a respins propunerea Marii Britanii, 

conform căreia întreaga Marea Britanie ar trebui să rămână în uniunea vamală, deoarece 

"propunerea UE de blocare a fost proiectată pentru situația specifică a Irlandei de Nord". El a 

mai spus că documentul de șase pagini "ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri", 

adăugând că "nu vom fi intimidați de această formă de vină". Citiți mai multe aici. 

(http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4105_en.htm ) 

Negociatorul-șef al Parlamentului European, Guy VERHOFSTADT, comentând propunerea, a 

declarat că "este dificil să vedem cum propunerea UK privind aspectele vamale ale sistemului 

IE/NI va oferi o soluție viabilă pentru a evita o frontieră tare și pentru a respecta integritatea 

pieței unice și un punct de reținere care este temporar nu este o oprire, cu excepția cazului în care 

aranjamentul definitiv este identic cu oprirea. 

În ceea ce privește afacerea finală, ministrul britanic al Afacerilor Externe, Alan DUNCAN, a 

declarat, la începutul acestei săptămâni, că va fi "posibil să se ceară oamenilor" opinia lor asupra 

acordului, dar nu și asupra faptului dacă Marea Britanie ar trebui să fie membră a UE. 

Potrivit Departamentului pentru venituri și vamă, milioane de lire s-ar putea pierde, deoarece 

proiectele au fost întrerupte, astfel încât personalul să se poată concentra asupra punerii în 

aplicare a regimului vamal post Brexit. 

La data de 4 iunie, Comisia Europeană a publicat o propunere de regulament privind completarea 

legislației UE privind omologarea de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din UE, 

încercând să abordeze incertitudinile juridice pentru producătorii cu aprobări de tip în Regatul 

Unit. De asemenea, a publicat anunțuri pentru părțile interesate privind aplicarea originii 

intelectuale și preferențiale ale mărfurilor. 

În altă parte, la Bruxelles, pe 28 iunie pro-europeni se reunesc pentru a efectua o lovitură anti-

Brexit în Schuman, în timpul summitului UE. 

De asemenea, deputații britanici atacă "lipsa de claritate și detaliu" în planurile de politică fermă 

post-Brexit. Potrivit unui nou raport extrem de critic al unui comitet parlamentar britanic, 

pregătirile guvernului britanic pentru o nouă politică agricolă post-Brexit nu au fost "detaliate" 

cu privire la finanțare, sincronizare și livrare și riscul de a nu se conforma ambițiilor lor. 

Între timp, secretarul britanic al Justiției, David Gauke, a declarat că o strategie guvernamentală 

de reabilitare a prizonierilor, permițându-le să lucreze în ferme, ar putea contribui și la 

remedierea deficitului de forță de muncă al sectorului după Brexit. 

În cele din urmă, un ministru al guvernului, Greg Hands, a sugerat că Marea Britanie ar putea 

încerca să rețină UE pentru a răscumpăra recunoașterea Indiciilor Geografice (IG)  

  

DIN EUROPA 

 
Italia: Grupurile verzi din Italia au fost de acord cu numirea unui ofițer de aplicare a legii de 

mediu - drept ministru de mediu. 

Slovenia: Partidul Democrat anti-imigrare (SDS) a câștigat 25% din voturile privind alegerile din 

3 iunie. 

Spania: Pedro SANCHEZ a fost numit la 3 iunie ca noul prim-ministru și joi, 7 iunie, a format un 

nou cabinet, alcătuit în mare parte din femei. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4105_en.htm


 
Nadia CALVIÑO, care până în această săptămână a fost director general al Direcției generale de 

buget a Comisiei Europene, a fost numită ministru al economiei, iar Josep BORRELL a fost 

numit noul ministru de externe. La alte numiri ministeriale, Luis PLANAS, secretarul general al 

Comitetului Economic și Social European (CESE) a fost numit noul ministru pentru agricultură. 

SANCHEZ a spus că intenționează să conducă țara până la mijlocul anului 2020, când se încheie 

actuala legislatură. 

 

 

ALTELE 
Programul InvestEU pentru sprijinirea locurilor de muncă, a creșterii și a inovării: Pentru 

următorul buget pe termen lung al UE 2021-2027, programul InvestEU va aduce finanțarea 

bugetului UE sub formă de împrumuturi și garanții sub un singur acoperiș. Un comunicat de 

presă și o notă sunt disponibile online. Fișele de informare (http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-18-4008_en.htm ) și propunerile legislative (http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-18-4010_en.htm ) sunt disponibile aici. 

(https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_en )  

Investiții fără precedent în rețelele de infrastructură și în tehnologia spațială: Comisia propune 

reînnoirea mecanismului "Conectarea Europei", cu un buget de 42,3 miliarde de euro pentru 

sprijinirea investițiilor în rețelele de infrastructură pentru transporturi (30,6 miliarde de euro), 

energie (8,7 miliarde euro) și digitale (3 miliarde EUR). Cu un buget de 16 miliarde EUR, noul 

program spațial al UE va contribui la menținerea și consolidarea în continuare a rolului UE în 

acest domeniu. Noul program se bazează pe succese precum Galileo și EGNOS în navigația prin 

satelit, Copernicus în observarea Pământului și va dezvolta noi componente de securitate. Un 

comunicat de presă, întrebări frecvente (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_en.htm 

) și un fișier cu informații (https://ec.europa.eu/commission/publications/connecting-europe-

facility-digital-europe-and-space-programmes_en ) despre noul program spațial al UE sunt 

disponibile online. 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/connecting-europe-facility-digital-europe-and-space-programmes_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/connecting-europe-facility-digital-europe-and-space-programmes_en
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