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AGRICULTURA/ SILVICULTURA 
 

Reforma „prudentă” a  PAC riscă să fie înlăturată, spune ministrul german de mediu: 

Ministrul german al mediului, Svenja Schulze, a declarat că este îngrijorată de faptul 

că miniștrii agriculturii și deputații Parlamentului European ar limita - sau ar respinge 

ferm - „abordările timide” ale Bruxelles-ului privind reforma politicii agricole.  

Vorbind la o conferință agricolă (https://www.bmu.de/veranstaltung/bmu-

agrarkongress-2019/ ) de la Berlin, politicianul Partidului Social Democrat a declarat 

că și-a îndemnat omologul din ministerul agriculturii, Julia Klöckner, să se opună unui 

astfel de rezultat, dar a adăugat că ministerul lui Klöckner nu este clar cu privire la 

aspectele de mediu ale planurilor de reformă a politicii agricole comune. 

 

Strategia forestieră ar trebui actualizată înainte de sfârșitul anului, spune coaliția: 

ELO și alte organizații agricole și forestiere au solicitat instituțiilor UE să actualizeze 

Strategia forestieră a UE înainte de sfârșitul anului 2019. Citiți mai multe în zona 

sigură de aici. (https://elo.trustedarea.com/login#resource_id=99bbd201-2f01-4a8c-

b52a-92092f7a5cb8&overlay_navigation_name=mediaApp )   

 

Lipsa datelor privind pădurile UE încetinește procesul de elaborare a politicilor:  

Comisarul Hogan a declarat că lipsa datelor privind pădurile din UE este unul dintre 

principalele obstacole care împiedică Comisia Europeană să prezinte recomandări 

procedurale pentru o actualizare a strategiei forestiere a UE. 

 

Deputații Parlamentului European solicită o mai bună coordonare a politicii în 

domeniul forestier:  

Deputații Parlamentului European au solicitat actualizarea și consolidarea strategiei 

UE în domeniul forestier. 

 

https://www.bmu.de/veranstaltung/bmu-agrarkongress-2019/
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Distribuția tehnologiei digitale va fi o condiție pentru aprobarea de planuri strategice PAC: 

Potrivit Comisarului Hogan, noul model de furnizare al Politicii Agricole Comune (PAC) va face ca 

statele membre să fie condiționate de implementarea conexiunii în zonele rurale ca o condiție 

prealabilă pentru aprobare. 

 

Agricultura rămâne o profesie dominată de bărbați: cele mai recente statistici oficiale (Eurostat) 

arată că agricultura UE este caracterizată de un dezechilibru major de gen. Fermierii de sex feminin 

sunt încă în mare măsură depășite de numărul omologilor lor de sex masculin în toate statele membre 

ale UE. 

 

 

 

INOVAREA / PROTECȚIA CULTURILOR 
 

Parlamentul UE sprijină în mod covârșitor reforma autorizării pesticidelor în UE:  

Plenul Parlamentului European a susținut masiv rezultatele raportului final al Comitetului pentru 

Pesticide și a solicitat o reformă fundamentală a procedurii de autorizare a pesticidelor în UE. 

Deputații Parlamentului European au solicitat executivului UE să facă schimbări drastice în ceea ce 

privește modul în care pesticidele sunt aprobate pentru utilizare în Europa, printr-o rezoluție adoptată 

de mai mult de trei sferturi din membri. 

  

 

 

EFSA intenţionează să împărtăşească date pe o platformă cu acces liber:  

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) s-a angajat să publice datele ştiinţifice pe 

care le utilizează pentru programele şi anchetele de monitorizare la nivelul întregii UE şi multe dintre 

evaluările sale privind riscurile pe platforma Knowledge Junction. Raportul urmărește să 

îmbunătățească accesul și să stimuleze transparența referitor la datele privind siguranța alimentară la 

nivelul UE. 

 

 

Canada respinge preocupările legate de siguranța glifosatului: 

Departamentul de sănătate publică al Canadei afirmă că utilizările legale ale glifosatului prezintă un 

risc redus pentru sănătatea umană sau pentru mediu și a respins acuzațiile conform cărora recenta 

reevaluare a erbicidului utilizat pe scară largă a fost influențată în mod nejustificat de interesele 

industriei. 

 

Autoritățile franceze contestă hotărârea judecătorească care a declarat că au comis o eroare la 

evaluarea produsului glifosat:  

Agenția, Anses, contestă orice eroare de evaluare în aplicarea legislației naționale și europene în ceea 

ce privește aprobarea Roundup Pro 360, produs al companiei Monsanto, în prezent deținută de Bayer. 

Agenția franceză pentru protecția alimentelor, Anses, a contestat constatarea Tribunalului 

administrativ francez din Lyon referitoare la faptul că agenția a făcut o eroare de evaluare în aprobarea 

erbicidului Roundup Pro 360 (glifosat) al companiei Monsanto, în prezent deținută de Bayer. 

 



 
Evaluatorul de risc german respinge acuzația de plagiat în evaluarea glifosatului: 

Bundesamt fuer Risikobewertung (BfR) a răspuns la acuzațiile formulate într-un raport al Grupului 

Verzilor/Alianța Liberă Europeană. Institutul federal german pentru evaluarea riscurilor, BfR, a 

respins acuzațiile de înșelăciune deliberată, în timp ce se apără împotriva unui raport care susține 

„plagiatul, dar și copierea și alipirea la un înalt nivel” în evaluarea sa a erbicidului, glifosat.  

 

Franța lansează o consultare publică privind disfuncțiile endocrine:  

Franța a deschis o consultare publică privind strategia sa națională pentru substanțele chimice care 

intervin în buna funcționare a sistemelor hormonale.( https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/gouvernement-lance-lelaboration-du-4eme-plan-national-sante-environnement-

intitule-mon-environnement )  Planul francez pentru substanțele chimice care atacă organele endocrine 

(EDC) are ca scop stabilirea unei liste cu astfel de substanțe, instruirea profesioniștilor din domeniul 

sănătății și a autorităților locale în legătură cu acestea și încurajarea producătorilor să înlocuiască 

aceste substanțe cu unele mai sigure. 

 

Patru vinuri franțuzești rezistente la infecții fungice câștigă premiul întâi pentru inovare: 

 Patru soiuri de vinuri franțuzești produse de Institutul Național de Cercetări Agronomice din Franța 

(INRA) pentru a rezista la infecții fungice au fost premiate cu premiul întâi pentru inovare în 

concursul național Sival. 

 

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
 

Un raport face apel la transformarea dietelor globale si pentru a furniza sisteme alimentare sustenabile: 

O comisie non-guvernamentală stabilește obiective științifice care ar reduce consumul global de 

alimente precum carnea roșie și zahărul cu aproximativ 50%. Dieta și producția de alimente 

trebuie să se schimbe radical pentru a îmbunătăți sănătatea și a evita potențialele daune 

catastrofice pentru planetă, avertizează un raport publicat în revista medicală Lancet. 

 

 

Mulți norvegieni nu doresc să schimbe obiceiurile alimentare pentru a diminua amprenta 

ecologică:  

Mulți bărbați cred că "o cină adecvată conține carne", iar majoritatea celor intervievați într-un grup de 

discuții nu doresc să își schimbe obiceiurile alimentare. Un studiu realizat de cercetătorii de la 

Universitatea Met din Oslo a constatat că norvegienii nu sunt, în general, dispuși să-și schimbe 

obiceiurile alimentare, pentru a diminua amprenta lor ecologică. Bărbații, în mod special, sunt cei care 

nu doresc să facă o schimbare. 

 

 

Mai multe acțiuni sunt necesare pentru combaterea amestecurilor de substanțe chimice din apele 

Europei: 

În ciuda succeselor în abordarea unora dintre cele mai periculoase substanțe chimice, este 

necesară o atenție sporită pentru combaterea pericolului reprezentat de "efectul de cocktail" al 

concentrațiilor mai scăzute de substanțe chimice din lacurile, râurile și corpurile de apă de 

suprafață europene, potrivit unui raport publicat astăzi de către Agenția Europeană de Mediu. 
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Agenția europeană pentru produse chimice propune interzicerea microplasticelor în îngrășăminte: 

Pentru a combate poluarea, Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a propus o 

interdicție la nivelul întregii UE pentru adăugarea intenționată de microplastice la o gamă largă 

de produse, inclusiv la îngrășăminte agricole, până în 2020. 

 

BEI neagă sfidarea propriilor reguli de mediu:  

Banca, ai cărei acționari sunt statele membre UE, a respins afirmațiile potrivit cărora a încălcat 

propriile reglementări privind investițiile responsabile din punct de vedere al mediului prin acordarea 

unui împrumut unei fabrici bazate pe utilizarea de biomasă din nordul Spaniei. 

 

Activiștii câștigă lupta pentru a opri dezvoltatorii în Pirin: 

Un plan al guvernului bulgar de a deschide aproape jumătate din zona Parcului Național Pirin, protejat 

de UNESCO, pentru dezvoltatori, a fost oprit de o hotărâre definitivă a unei instanțe locale. 

 

 

 

 

CLIMAT / ENERGIE 
 

Planul de investiții al UE "eșuează din ambiții climatice":  

Grupurile de mediu au criticat Parlamentul European pentru faptul că nu a reușit să excludă 

combustibilii fosili dintr-un nou instrument de finanțare UE care urmărește să atragă sute de miliarde 

de euro în investiții private. 

 

Comisia este pregătită să faca un acord pentru a elimina taxele pe biodieselul argentinian: Comisia 

Europeană este dispusă să ajungă la un acord cu producătorii de biodiesel din Argentina pentru 

a soluționa o lungă dispută comercială privind importurile combustibilului în Europa. "Prețul 

minim pare a fi calea prin care beneficiază cu toții" 

 

Militanții solicită sprijin pentru producătorii de ulei de palmier ecologic: 

Agenții indonezieni au solicitat Comisiei Europene să se asigure că vor predomina criterii de 

sustenabilitate în legislația viitoare care va defini ce biocombustibili pe bază de ulei de palmier se 

califică ca fiind regenerabili 

 

 

Militanții solicită dezvăluirea planurilor naționale conforme cu Acordul de la Paris: 

Rețeaua de acțiune pentru climă (CAN) Europa a cerut executivului UE să dezvăluie proiectele 

planurilor naționale energetice și climatice (NECP) pentru perioada 2021-2030. 

 

 

Industria fotovoltaică salută sprijinul reglementar al UE: 

Vineri a fost aprobat de către Comisia Europeană un ajutor provizoriu de 250 milioane de euro din 

partea statului francez pentru o instalație de energie solară. 

 



 

 
 

 

SĂNĂTATE / BUNASTAREA ANIMALELOR 
 

Auditorii din UE găsesc sistemul european de siguranță alimentară "întins la extrem": 

Într-un raport (https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2019/01/SR_FOOD_SAFETY_EN.pdf ) care analizează cât de bine sunt protejați 

consumatorii împotriva pericolelor chimice prin modelul UE de siguranță alimentară, Curtea de 

Conturi Europeană a constatat că autoritățile naționale de reglementare cu personal redus trebuie să se 

lupte cu reguli (uneori neclare) care reglementează circa 8.000 de substanțe chimice separate. Raportul 

recomandă folosirea mai intensă a sectorului privat în verificarea conformității cu legea UE. 

 

 

 

Grup de consumatori solicită Comisiei să țină cont de apelul auditorilor pentru eliminarea 

lacunelor reglementare: 

Organizația de consumatori, BEUC, solicită Comisiei să elimine lacunele reglementare din legislația 

UE privind produsele alimentare, identificate într-un raport al Curții de Conturi Europene din 15 

ianuarie. 

 

 

 

Franța sporește măsurile de combatere a amenințării produse de creșterea ASF: 

Franța a anunțat o serie de noi măsuri de protecție împotriva febrei porcine africane (ASF), după ce 

autoritățile belgiene au confirmat că au detectat boala la aproximativ un kilometru de pe teritoriul 

francez. Toți mistreții vor fi eliminați din zona cu risc ridicat prin instituirea unei noi unități de criză 

de către guvern. 

 

Oficialii chinezi susțin strategia ASF:  

China a lansat o declarație de apărare a rezultatelor sale în combaterea febrei porcine africane (ASF) și 

a respins sugestiile conform cărora adevărata amploare a focarelor ar fi putut fi redusă de către 

oficialități. Ministerul spune că a fost întotdeauna "la timpul oportun, deschis și transparent" în ceea ce 

privește epidemiile de boli. 

 

Gărzile de frontieră din Australia descoperă ASF în produsele din carne ale călătorilor:  

Departamentul de Agricultură și Resursele Apelor din țară au descoperit produse contaminate în 

timpul controalelor de rutină. Verificările privind biosecuritatea asupra 152 de produse din carne la 

punctele de intrare în Australia au înregistrat șase dintre acestea ca fiind contaminate cu febră porcină 

africană (ASF). 
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Autoritatea de publicitate Olandeză decide că sucul de mere concentrat, alte sucuri, sunt 

îndulcitori artificiali: 

Într-o serie de decizii, Comitetul pentru Codul de Publicitate din Olanda (RCC) a pronunțat hotărâri 

împotriva mențiunii "fără adaos de zahăr" pe produsele care au fost îndulcite cu pastă de curmale, suc 

de mere concentrat și suc de sfeclă concentrat. Totul pare să depindă de cantitatea reală de suc dulce 

adăugată. 

 

 

 

PIATA 
 

Comisia actualizează lista importurilor produselor cu risc ridicat ale UE: 

Ultima actualizare a listei UE a importurilor de fructe, legume și nuci cu risc ridicat, supuse unor 

controale suplimentare la frontierele Uniunii, sporește vigilența privind reziduurile de pesticide și 

Salmonella asupra unor produse de bază. 

 

Agricultorii din UE vor produce mai mult grâu după problemele de plantare a rapiței: 

O toamnă uscată a pregătit terenul pentru producția mai mare de grâu din UE și pentru exporturile din 

această vară. Zona plantată se extinde în Franța, Germania, Marea Britanie și Polonia 

 

 

Comisia lansează o cerere de propuneri de promovare a produselor agroalimentare UE la nivel 

mondial: 

Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri pentru promovarea produselor 

agroalimentare ale UE la nivel mondial și în cadrul blocului. 

 

 

 

Discuțiile UE privind propunerea de evaluare a riscurilor au început: 

Negocierile între trei părți, ”trialogurile”, dintre Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană, 

asupra propunerii privind transparența în evaluarea riscurilor din lanțul alimentar au început 

săptămâna aceasta la Strasbourg. Este o cursă contra cronometru pentru a încheia un acord la 

timp. 

 

 

Legislația din Polonia promite să încheie disputa privitoare la rata taxei pentru produsele alimentare 

fast-food: 

Legislația prevede o rată de impozitare de 8% pentru toate mesele de tip fast-food, cu excepția 

meselor de fructe de mare care vor fi supuse unei rate de 23%. Ministerul Finanțelor din 

Polonia a elaborat un nou proiect de lege pentru revizuirea sistemului de taxare pe valoarea 

adăugată (TVA) a țării pentru produsele alimentare. 

 

 



 
Regatul Unit propune restricții privind utilizarea promoțiilor la mâncare și băuturi: 

Propunerea face parte dintr-o serie de măsuri care vin din Marea Britanie, menite să abordeze bolile 

legate de regimul alimentar, în special în rândul copiilor. Guvernul britanic a propus noi reguli care ar 

restricționa comercianții în folosirea promoțiilor pentru produsele alimentare și băuturile bogate în 

grăsimi, sare și zahăr (HFSS), cum ar fi "cumperi unul, primești unui gratuit". 

 

 

COMERT 
 

Comisia aprobă taxele pe trei ani pentru orezul din Cambodgia și Myanmar: 

Se așteaptă ca UE să reinstaureze taxele pentru orezul provenit din Cambodgia și din Myanmar pentru 

următorii trei ani, pentru a stopa o creștere a importurilor "dăunătoare" și a proteja producătorii interni.  

Agricultorii din UE agreează decizia, grupul de consumatori condamnă "protecționismul". 

 

 

SUA are în vedere agricultura, siguranța alimentară în obiectivele pentru negocierile comerciale 

din UE: Agricultura și siguranța alimentară se numără printre subiectele pe care SUA dorește să le 

includă în negocierile privind acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană (UE), în ciuda reticenței 

UE. Cititi mai multe aici (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_en.htm ) 

 

 

Cresc speranțele lui Bolsonaro și Macri pentru acordul comercial UE-Mercosur: 

A reapărut speranța că o înțelegere comercială UE-Mercosur poate fi materializată, deoarece 

președinții Argentinei și Braziliei și-au exprimat sprijinul puternic pentru avansarea agendei 

comerciale a blocului sud-american. 

 

 

 

 

 

 

INSTITUȚIILE 
 

Prima întâlnire pentru alegeri libere și corecte: 

Aceasta este una dintre acțiunile concrete pentru asigurarea unor alegeri europene libere 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_en.htm ) și echitabile propuse de președintele 

Juncker în discursul anual privind starea Uniunii Europene din 2018. Cititi mai multe aici. 

(https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-

rights_en#electionsnetwork )  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-502_en.htm
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Revenirea lui Berlusconi: 

Fostul prim-ministru italian Silvio BERLUSCONI a anunțat că intenționează să participe la alegerile 

europene în calitate de candidat al partidului Forza Italia (PPE) din Sardinia. Acestuia îi fusese 

interzisă candidatura în urma unei condamnări pentru evaziune fiscală, dar un tribunal a ridicat 

sancțiunea anul trecut.  

 

Hogan își menține calitatea de comisar european: 

Irlandezul ar putea să păstreze postul in Agricultură sau să treacă la Comerț 

 

 

 

Vicepreședintele Comisiei va candida pentru funcția de președinte în Slovacia: Maroš Šefčovič a 

confirmat că va candida în martie. 

 

 Parlamentul UE: 

- Deputata Parlamentului European, Babette WINTER (S & D, DE), s-a alăturat Parlamentului 

European, în locul lui Jakob von WEIZSÄCKER 

- Innocenzo LEONTINI (IT) a părăsit grupul PPE și s-a alăturat grupului CRE. Această 

mutare vine după ce el a părăsit partidul Forza Italia pentru Frații Italiei.  

- După o scurtă perioadă ca deputat independent în Parlamentul European, liderul Partidului 

pentru Independență, Gerard Batten (UK), s-a alăturat grupului ENF și a fost numit imediat ca 

purtător de cuvânt britanic pentru Brexit. 

- Deputații din Parlamentul European, membri ai Partidului pentru Independență britanic, 

Stuart AGNEW și Jane COLLINS (Marea Britanie), au părăsit grupul Europa Libertății și 

Democrației Directe(EFDD) și s-au alăturat grupului Grupul Europa Națiunilor și a Libertății 

(ENF) după realinierea de facto a partidului lor în Parlamentul European. Un alt deputat 

membru al PI, Mike HOOKEM (UK), a părăsit și grupul EFDD și este membru independent în 

Parlament. 

- Între timp, James CARVER (Regatul Unit) s-a reîntors la grupul EFDD la doar șapte luni de 

la părăsirea acestuia. CARVER părăsise Partidul pentru Independență britanic în același timp, 

dar acum și aceștia au părăsit grupul din Parlamentul European. 

 

 

Cabinetul lui Franz Timmermans: Thomas ZERDICK nu mai este membru al cabinetului 

TIMMERMANS. El a fost înlocuit de Álvaro DE ELERA, care va acoperi aceleași zone de portofoliu. 

 

Cabinetul lui Dimitris Avramopoulis: Ilias PAPASTAMATIOU a fost numit în cabinetul 

AVRAMOPOULIS, acoperind domenii precum securitatea cibernetică și politica drogurilor. 

 

IRENA: Francesco La Camera este ales noul director general al Agenției Internaționale pentru Energii 

Regenerabile. Dl. La Camera îi va succeda domnului Adnan Amin din Kenya, care a condus 

organizația de la inaugurarea oficială din 2011. 

 

EACEA: Comisia Europeană a decis să il numească pe dl Roberto Carlini în funcția de director al 

Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură. 

 



 
 

 

Comisia salută acordul privind normele mai stricte privind finanțarea partidelor politice europene: 

Modificarea Regulamentului (https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-

union-2018/state-union-2018-security_en )  privind finanțarea partidelor politice europene a făcut 

parte dintr-o serie de măsuri (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_en.htm )  propuse de 

președintele Juncker în discursul său anual privind starea Uniunii Europene din 2018, pentru a asigura 

alegeri europene libere și corecte. Cititi mai multe aici. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

5681_en.htm ) 

 

 

 

 

ÎN EUROPA 
 

Grecia: Primul Ministru Alexis TSIPRAS a supraviețuit votului de încredere din Parlament miercuri, 

151-148, pe măsură ce parlamentari independenți și un mic număr din cei care au părăsit foștii săi 

parteneri de guvernare, Grecii Independenți, au votat să sprijine guvernul. Moțiunea a fost propusă 

după ce Grecii Indepndenți au demisionat din guvern în semn de protest față de acordul dintre Grecia 

și Macedonia în disputa numelui Macedonia. 

 

Latvia: După ce negocierile guvernamentale au continuat mai mult decât era planificat, candidatul la 

funcția de prim-ministru, Krišjānis KARIŅŠ, se va întâlni cu președintele Vējonis lunea viitoare, 

sperând că un vot asupra coaliției propuse ar putea avea loc săptămâna aceasta.  Aldis GOBZEMS, 

liderul KPV-LV și fostul candidat la funcția de prim-ministru, a declarat joi că el consideră aderarea la 

o administrație condusă de KARIŅŠ o "greșeală" pentru partidul său, iar vineri, alți doi deputați KPV-

LV și-au expus nemulțumirea pentru coaliția propusă, pe Facebook. Partidul nu este de acord cu 

prevederile din acordul de coaliție propus, care îi vor împiedica să susțină amendamentele opoziției 

sau cererile de concedieri ministeriale fără sprijinul celorlalte partide guvernamentale. 

 

 

 

Suedia: Stefan LÖFVEN a fost reales prim-ministru de către Parlamentul Suedez, vineri, 153-115, 

după ce a negociat un acord cu alte partide pentru a îi permite să conducă un guvern minoritar. Social-

democrații (PES) și Verzii (EGP) au votat pentru LÖFVEN, în timp ce Partidul Central, Partidul 

Liberal (ambele ALDE) și Partidul de Stânga (NGL) s-au abținut de la vot. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_en.htm


 

BREXIT 
 

Actualizare: Acordul de Retragere a fost respins, în Camera Comunelor, marți, cu 432 de voturi la 

202, cea mai mare înfrângere a unui guvern din Camera Comunelor în istoria politică modernă.  

Primul-ministru a anunțat, în urma votului, că va deschide discuții cu "înalți parlamentari" din toate 

partidele și va introduce o moțiune parlamentară care va explica următorul pas. 

După votul sensibil, liderul opoziției, Jeremy CORBYN, a introdus un vot al Neîncrederii  în guvern 

care să aibă loc a doua zi. Guvernul a supraviețuit votului de Încredere 325-306, pe măsură ce 

deputații PDU au votat cu guvernul. 

Andrea LEADSOM a anunțat, joi, în Parlament că guvernul va acorda timp suplimentar dezbaterilor 

asupra acordului de retragere, cu un al doilea vot planificat pentru 29 ianuarie. 

 

 

Scoțieni și Galezi vor da în judecată guvernul britanic pentru pierderile agroalimentare sub 

influența BREXIT „No - deal”: 

Departamentele de agricultură din Scoția și din tara Galilor au pus presiuni asupra guvernului britanic, 

promițând să acționeze în judecată Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra) 

pentru "miliarde de lire sterline", dacă Marea Britanie va părăsi UE pe 29 martie fără nici o înțelegere. 

Administrațiile consideră cheltuielile pentru agricultori care rezultă dintr-un scenariu "No – deal” ca 

fiind suportate de guvernul britanic. 

 

 

Organizațiile agricole din Regatul Unit avertizează împotriva incidentelor "catastrofale" ale 

unui Brexit „No – deal”:  

Organizațiile agricole din Marea Britanie se mobilizează din ce în ce mai mult pentru a avertiza 

guvernul țării în legătură cu pericolele grave ale unui scenariu Brexit fără acord. 

 

'No-deal' Brexit ar putea lovi Danemarca cu pierderi de miliarde din vânzările de carne: 

Sectorul cărnii din Danemarca se va confrunta cu o perioadă dificilă de ajustare dacă Marea Britanie 

va părăsi UE fără un acord. Odată cu vânzările pierdute în Regatul Unit, care ar putea ajunge la 

miliarde, două noi rapoarte sugerează că adaptarea va fi dificilă - dar nu imposibilă - pentru 

exportatorii danezi. 

 

 

UE trebuie să "se mențină fermă" în angajamentele ecologice, pe măsură ce criza Brexit se adâncește: 

Militanții Verzi au avertizat că protecția mediului în UE este în pericol dacă Marea Britanie se 

va prăbuși din bloc fără o înțelegere, după ce parlamentul britanic a respins acordul de 

retragere. 

 

 

 



 
Franța va adopta reguli Brexit pentru a menține fluxul comercial: 

Franța va adopta o legislație în zilele următoare pentru a se asigura că produsele alimentare și 

produsele agricole vor continua să circule între Marea Britanie și UE dacă nu există o înțelegere 

Brexit, a anunțat guvernul 

(https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/01/communique_de_presse

_de_m._edouard_philippe_premier_ministre_-_preparation_a_la_sortie_du_royaume-

uni_de_lunion_europeenne_-_17.01.2019.pdf ) . 

Franța trebuie să investească 50 de milioane de euro pentru a-și ajuta porturile și aeroporturile să facă 

față în cazul unui Brexit dificil. Cheltuielile planificate fac parte dintr-o strategie de urgență ( 

https://twitter.com/EPhilippePM/status/1085840528791334915 ) Brexit, care va arăta, de asemenea, că 

Franța "apără interesele pescarilor francezi", a declarat Philippe într-o conferință de presă 

(https://www.pscp.tv/w/1yNGaOPkbzdxj ) . 

 

 

 

ALȚII 
 

Parlamentul European favorizează InvestEU(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_en.htm ) 

: Parlamentul European și-a dat acordul cu privire la poziția sa asupra InvestEU, programul propus 

pentru stimularea investițiilor private și publice în Europa în următorul buget pe termen lung al UE. 

Citiți mai multe aici.( http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-444_en.htm ) 

 

 

Investiţii: 
- 13 miliarde de euro pentru o conexiune  mai bună cu Parteneriatul estic al UE și o creștere 

mai puternică în regiune. Citiți mai multe aici. ( 
https://ec.europa.eu/transport/themes/international/news/2019-01-15-eastern-partnership_en )  

- 327 de milioane de euro din Fondul de coeziune sunt investite în două proiecte de transport 

în și în jurul orașului Szczecin, unul dintre cele mai mari orașe ale Poloniei. 

- Pasagerii vor beneficia în curând de condiții mai bune de călătorie la și de la capitala 

Ungariei, datorită unei investiții UE de 166 de milioane de euro. 
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