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Sprijinul Uniunii Europene 
pentru Inovare

Inovarea este o importantă sursă de creştere 
economică şi locuri de muncă, ceea ce reprezintă una 
dintre priorităţile Uniunii Europene pentru anul 2009. 
În plus, la nivel european, 2009 este Anul European 
al Creativităţii şi Inovării. Uniunea Europeană asigură 
sprijin pentru inovare, atât financiar, cât şi logistic, 
prin serviciile create în acest scop.

I. Servicii suport pentru inovatori
1. IPR Helpdesk asigură informaţii despre pro-

prietatea intelectuală în chestiuni legate de Programul 
Cadru Cercetare FP7: http://www.ipr-helpdesk.org

2. Reţeaua Europeană de sprijin pentru 
eBusiness -  eBSN

Acest serviciu se doreşte a fi un Birou Unic 
(one-stop-shop) şi un mediu on-line pentru iniţi-
ative europene de e-business, lansate de (sau în 
colaborare cu) autorităţi la nivel naţional, regional 
sau local, scopul fiind de a promova în rândul IMM-
urilor utilizarea ICT şi e-business.
http://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/index_en.html

 3. Instrument de autoevaluare pentru Ma-
nagementul inovării - IMProve, care asigură
acces la consultanţă în domeniu şi este totodată un 
instrument on-line de benchmarking.
https://www.improve-innovation.eu

 4. Instrument on-line de dezvoltare a unui 
plan de afaceri - Gate2Growth, care oferă o opi-
nie de specialitate pentru completarea unui plan de 
afaceri şi vă permite să vedeţi cum arată un proiect 
de afaceri inovativ în ochii unui investitor.

 II. Cooperarea între factorii implicaţi în 
inovare
 Inovarea este un proces sistemic, pentru care este 
vitală interacţiunea dintre factorii implicaţi în ino-
vare (inovatori, întreprinderi, centre de cercetare, 
agenţii de dezvoltare şi de inovare, oficii de transfer 
tehnologic, instituţii de educaţie şi învăţământ, in-
vestitori, etc). Uniunea Europeană stimulează astfel 
de interacţiuni printr-o serie de iniţiative, cum ar fi:
• Multe dintre Programele Operaţionale ale
Fondurilor structurale au scopul de a facilita 

interacţionarea dintre factorii care au activităţi ino-
vatoare prin iniţierea 
de clustere, acţiuni de 
transfer tehnologic, 
sprijin pentru coope-
rare şi networking. 
Aceste programe pot 
sprijini cooperarea la 
nivel trans-naţional şi 
trans-frontalier.

• Observatorul European pentru Clustere aju-
tă, printre altele, la identificarea de regiuni cu clus-
tere, pentru căutarea de parteneri pentru proiecte 
de inovare: http://www.clusterobservatory.eu/

• Living Labs. Prin parteneriatul dintre cetăţeni,
mediul de afaceri şi autorităţile publice, modelul 
Living Labs permite testarea celor mai interesante 
inovaţii în domeniul ICT: http://ec.europa.eu/informa-
tion_society/activities/livinglabs/index_en.htm

• Regiuni ale Cunoaşterii este o iniţiativă în cadrul
FP7, care sprijină dezvoltarea economică regională 
pentru a se întări potenţialul de cercetare la nivelul 
regiunilor europene. De asemenea, este încuraja-
tă cooperarea în domeniul cercetării între regiuni, 
prin sprijinirea clusterelor în cercetare.
http://ec.europa.eu/research/regions/index_
en.cfm?pg=knowledge

• Institutul European pentruInovare şi Teh-
nologie (EIT). Scopul acestui institut este de crea 
Comunităţi de Inovare şi Cunoaştere (Knowledge 
and Innovation Communities - KIC), care aduc îm-
preună întreprinderile, cu cercetarea şi educaţia.
http://eit.europa.eu/

• „Pro Ton” este o platformă pan-europeană
care asigură accesul la cea mai largă Reţea pan-
Europeană de oficii de transfer de cunoştinţe.
http://www.protoneurope.org/

Mai multe detalii despre inovare găsiţi în Broşura „2009 
- Anul creativităţii şi al inovării”, realizată de Centrul 
Europe Direct Maramureş, disponibilă deocamdată în 
format electronic: www.europedirect.cdimm.org

Margareta CĂPÎLNEAN
Coordonator Centrul Europe Direct Maramureş
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7 IUNIE 2009 - Alegeri pentru 
Parlamentul European

10 MOTIVE PENTRU A MERGE LA VOT

 La nivel european, 
anul 2009 va fi dominat 
de un eveniment demo-
cratic marcant: alegerile 
pentru Parlamentul Eu-
ropean. Cetăţenii români 
vor vota la 7 iunie 2009,  
33 deputaţi europeni din 
numărul total 736.

10 MOTIVE PENTRU A MERGE LA VOT
1. Da, dvs. decideţi. Prin vot. 
Prin votul exprimat în alegerile pentru PE, alegeţi 
reprezentanţii care vă vor influenţa viitorul şi viaţa 
de zi cu zi a aproape 500 de milioane de concetăţeni 
europeni. Dacă nu vă pasă, îi va păsa altcuiva, care 
va decide cine să vă reprezinte în singura adunare 
paneuropeană aleasă prin vot direct. Deputaţii aleşi 
în PE vor trasa viitorul Europei pentru următorii 5 ani. 
Alegeţi-vă Europa pe care o doriţi! 
Dacă nu votaţi, nu vă plângeţi!

2. Deputaţii europeni - Vocea dvs. în Europa
Deputaţii dvs. europeni reprezintă vocea dvs. în 
Europa – de ce aţi irosi oportunitatea de a vă face 
auziţi? Ales o dată la fiecare cinci ani, Parlamen-
tul European este un actor important şi puternic 
în procesul decizional al Uniunii Europene. Voturile 
sale conturează legislaţia finală a UE care vă influ-
enţează viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de ali-
mentele din farfuria dvs., de costul unui cărucior de 
cumpărături, de calitatea aerului pe care îl respiraţi 
sau de siguranţa jucăriilor copiilor dvs.

3. Este dreptul dvs. să votaţi!
Ca cetăţean europen, dreptul la vot în alegerile 
pentru PE este unul dintre drepturile dvs. funda-
mentale şi posibilitatea dvs. de a avea un cuvânt de 
spus în modul de funcţionare al Uniunii Europene. 
Prin vot, hotărâţi alături de ceilalţi alegători cine îi 
va reprezenta pe oamenii ca dvs., familia şi prie-
tenii dvs., vecinii şi colegii de serviciu din Europa. 
Şi, ca cetăţeni europeni, puteţi vota (sau candida!) 
în orice ţară din UE aţi locui, chiar dacă nu sunteţi 
cetăţeni ai respectivei ţări. Mai mult decât atât, nu 
vă costă nimic!

4. Votul dvs. este pentru poporul, planeta şi 
prosperitatea dvs.!
Bătrâni sau tineri, studenţi sau pensionari, femei sau 
bărbaţi, angajaţi sau şomeri, oameni obişnuiţi sau 
cu perspective alternative, orăşeni sau agricultori, 

Europa ne priveşte pe toţi, chiar şi atunci când nu 
ne dăm seama! Datorită Uniunii Europene, putem 
acum circula, studia sau munci uşor în străinătate. 
PE depune neîncetat eforturi pentru un mediu 
mai curat, pentru substanţe chimice mai sigure, 
pentru servicii şi slujbe mai bune. Este în acelaşi 
timp un fervent susţinător al drepturilor consu-
matorilor, al egalităţii de şanse şi al drepturilor 
omului atât în UE, cât şi în afara acesteia.

5. Un singur tur de scrutin – 375 de milioane 
de alegători
În iunie 2009, veţi avea o oportunitate unică de a 
merge la vot împreună cu alţi 375 de milioane de 
alegători europeni. Pentru ce? Pentru a alege atât 
singurul parlament transnaţional şi multilingv ales 
în mod direct din lume, precum şi singura instituţie 
a Uniunii Europene aleasă în mod direct! Ales de 
cetăţenii europeni din 1979, Parlamentul european 
reprezintă azi aproape o jumătate de miliard de 
oameni.

6. Deputaţi europeni cu greutate
În cele mai multe cazuri, deputaţii europeni au 
acceaşi greutate ca şi statele membre în procesul 
decizional al UE. Cea mai mare parte a legislaţiei 
care priveşte viaţa noastră de zi cu zi este adoptată 
la nivelul UE de către deputaţii în PE în cooperare 
cu miniştrii statelor membre. O mare parte, pro-
babil cea mai mare parte, a legislaţiei în vigoare în 
ţara dvs. reprezintă transpunerea actelor europene 
votate de reprezentanţii dvs., deputaţii europeni. 
Şi nu numai legislaţia, ci şi fondurile pentru noi 
drumuri, plaje mai curate, cercetare, învăţământ, 
ajutor pentru dezvoltare. Deputaţii europeni decid 
de asemenea unde se duc banii noştri.

7. În curând, deputaţi europeni cu şi mai mare 
greutate
Cu noul Tratat de la Lisabona, de îndată ce acesta 
va putea fi pus în aplicare, puterea de decizie a 
deputaţilor europeni cu privire la afacerile europene 
va creşte încă odată. Acesta va pune Parlamentul, 
în calitate de legiuitor, pe picior de egalitate cu mi-
niştrii statelor membre în aproape toate domeniile 
politice ale UE. Parlamentul va alege de asemenea 
preşedintele Comisiei Europene, sporindu-şi astfel 
controlul asupra executivului UE. Mai mult, în cali-
tate de cetăţeni europeni, veţi avea dreptul să ini-
ţiaţi legislaţie europeană.

8. Votaţi pentru diversitate!
Europa îşi alege noii membri în iunie 2009. Pro-
venind din 27 de ţări, aceşti deputaţi europeni 
reprezintă o gamă variată de partide politice, cir-
cumscripţii şi perspective naţionale. În Parlament, 
marea majoritate a deputaţilor se organizează în 
grupuri politice în funcţie de afinităţile lor politice. 
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Astfel, Parlamentul, ca şi Europa, înseamnă diver-
sitate, pe care acesta şi-o asumă şi o omagiază. Se 
vorbesc 23 de limbi în Parlamentul European.

9. Este vorba de politică. Democraţie.
Iubiţi Uniunea Europeană? O urâţi? Aveţi înclinaţii 
de dreapta? Sau de stânga? Există o problemă care 
vă interesează în mod deosebit? Sunt schimbări pe 
care doriţi să le vedeţi? Măsuri care nu mai pot 

aştepta? Investiţii care trebuie realizate? 
Alegeţi deputaţii europeni care vă împăr-
tăşesc viziunea şi toate dorinţele dvs. pot 
deveni realitate. Aceasta este democraţia.

10. Un mic efort, o mare realizare
Veniţi la vot! Nu durează decât câteva minute! Poa-
te îl puteţi combina cu o plimbare în parc sau cu o 
ieşire într-o cafenea. Faceţi un mic efort pentru a 
spune Europei ce doriţi. Apoi, este uşor să urmăriţi 
ce fac deputaţii aleşi pentru dvs. 
 Mai multe informaţii: 
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/
 Alte informaţii despre Alegerile pentru Parla-
mentul European găsiţi şi pe site-ul nostru: 
www.europedirect.cdimm.org 

Acţiuni legislative 
ale Parlamentului European

• Un cadru juridic pentru agenţiile de rating
al creditelor

Membrii Parlamentului European au adoptat pe 
22 aprilie, reguli mai stricte menite să îmbunătă-
ţească transparenţa şi independenţa agenţiilor eu-
ropene de rating al creditelor.

Agenţiile de rating oferă opinii independente cu 
privire la solvabilitatea unei companii, a unui gu-
vern sau a diferitelor instrumente financiare. Aces-
te rating-uri sunt folosite de investitori, creditori, 
emitenţi şi guverne, jucând un rol important pe 
pieţele financiare. 

Actuala criză a demonstrat că au existat slăbi-
ciuni majore în ceea ce priveşte metodele şi mode-
lele utilizate de agenţiile de rating. Potrivit propu-
nerii Comisiei, un motiv ar fi faptul că agenţiile de 
rating al creditelor funcţionează pe o piaţă oligo-
polistă care oferă puţine stimulente pentru a crea 
concurenţă cu alte produse de rating.

Obiectivele principale ale noii legislaţii
- Evitarea conflictelor de interese în procesul de 
evaluare; 
- Îmbunătăţirea calităţii metodologiei utilizate de 
agenţiile de rating şi calitatea acestor evaluări; 
- Creşterea transparenţei prin impunerea unor obli-
gaţii de comunicare a informaţiilor de către agen-
ţiile de rating; 

- Asigurarea unui cadru eficient de înregistrare şi 
supraveghere.

Pentru a evita conflicte de interese existente 
sau potenţiale, se va institui un mecanism de rota-
ţie astfel încât analiştii care se află în contact direct 
cu entităţile pe care le evaluează, nu pot să elabo-
reze rating-uri mai mult de cinci ani pentru aceeaşi 
entitate.

Prevederi:
Comitetul autorităţilor europene de reglementare 

a pieţelor valorilor mobiliare -“CESR” (Committee of 
European Securities Reggulators) va fi unicul or-
gan de înregistrare şi supraveghere a agenţiilor 
de rating europene. CESR va evalua respectarea 
obligaţiilor şi va fi responsabil de retragerea aces-
tei înregistrări. În plus, acest organ european va 
monitoriza performanţa din trecut a agenţiilor şi 
va prezenta date statistice legate de fiabilitatea ra-
ting-urilor emise.

Un alt aspect importat este modul în care in-
vestitorii străini vor putea utiliza rating-urilor unor 
agenţii din ţări terţe, în special cele din SUA şi Ja-
ponia, menţinând aceleaşi criterii ca şi pentru agen-
ţiile din UE. În acest sens, agenţiile din ţările terţe 
trebuie să respecte criterii echivalente, iar Comisia 
va stabili şi va actualiza o listă a legislaţiilor din ţări 
terţe considerate a fi echivalente cu cele din UE.

Regulamentul va fi direct aplicabil în toate sta-
tele membre după 20 de zile de la publicare. State-
le membre vor avea şase luni la dispoziţie pentru a 
adopta măsurile necesare pentru implementare. O 
derogare de 18 luni se aplică doar pentru utilizarea 
rating-urilor provenind de la agenţii non-UE. După 
trei ani, Comisia Europeană va evalua eficacitatea 
acestui regulament. 

Mai multe informaţii: Site tematic al Comisiei 
Europene - Agenţiile de rating
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/
agencies/index_en.htm

• Etichetarea pneurilor  - consum mai eficent
de combustibil

Consumatorii vor fi mai bine informaţi în legă-
tură cu siguranţa, eficienţa din punct de vedere 
economic şi ecologic a pneurilor mulţumită unei 
propuneri de regulament care prevede informaţii 
armonizate referitoare la parametrii pneurilor prin 
intermediul etichetării. 
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Pneurile vor dispune de o etichetă explicativă, 
similară celei aplicate produselor electronice, clasa 
A (verde) simbolizând o performanţă foarte bună, 
iar clasa G (roşu) indicând o performanţă slabă a 
pneurilor. 

Eticheta va indica, de aseme-
nea, gradul de aderenţă la tere-
nul umed precum şi silenţiozita-
tea acestora.

Pentru pneurile cu un nivel de 
zgomot redus, etichetarea valorii 
măsurate a zgomotului exterior de rulare, expri-
mată în decibeli, este însoţită de marcajul „low no-
ise - zgomot redus” (68db pentru pneuri de tip C1, 
60 dB pentru tipul C2 sau 70 dB pentru tipul C3). 

Pentru a aborda problema reducerii emisiilor de 
CO2 provocate de transportul rutier, statele mem-
bre ar trebui să pună în aplicare măsuri stimula-
toare în favoarea pneurilor eficiente din punctul de 
vedere al consumului de combustibil. Pentru a evi-
ta fragmentarea pieţei interne, ar trebui stabilite 
clase de eficienţă minimă a consumului de com-
bustibil. 

Deputaţii europeni s-au exprimat pentru crea-
rea unui site internet al sistemului UE de etiche-
tare a pneurilor. Acesta oferă explicaţii simple şi 
succinte pentru fiecare pictogramă în parte. Site-
ul ar trebui să explice logica pe care se bazează 
sistemul, beneficiile pe care acesta le aduce con-
ducătorilor auto şi transportatorilor rutieri, precum 
şi contribuţia sa globală la reducerea emisiilor de 
CO2 şi a zgomotului rutier.

Furnizorii vor trebui să includă pe paginile de 
internet un „calculator pentru economiile de com-
bustibil” care va indica potenţialele economii medii 
de combustibil şi reducerile medii de emisii de CO2 
şi costuri pentru pneurile de tip C1, C2 şi C3. 

Modificarea regulamentului a fost adoptată cu 
642 voturi pentru, 23 împotrivă şi 8 abţineri. 

• Legislaţie mai strictă pentru introducerea
pe piaţă a lemnului şi a produselor din lemn

Despădurirea este responsabilă de aproape 
20% din emisiile de dioxid de carbon, contribuind 
astfel în mod consistent la schimbările climatice. 

Între 20 si 40% din producţia globală de lemn 
pentru industrie provine din surse ilegale. Acestea 
sunt principalele motive pentru care UE consideră 
că este necesar să fie aplicate reguli mai stricte 

pentru a preveni acţiuni ilegale ale operatorilor şi 
pentru instituirea unor sancţiuni pentru daune eco-
nomice sau de mediu provocate de aceste acţiuni.

Obligativitatea legalităţii pentru toţi ope-
ratorii

Raportul insistă în principal pe obligativitatea 
pentru toţi operatorii din lanţul de aprovizionare de 
a pune la dispoziţie pe piaţă numai produse din 
lemn recoltat legal. 

Pentru o mai mare trasabilitate, deputaţii solici-
tă ca toţi operatorii să furnizeze informaţii de bază 
despre denumirea speciei, ţara/ţările de recoltare 
şi, în cazul în care este practicabil, pădurea de ori-
gine. De asemenea, ei trebuie să identifice opera-
torul care a furnizat lemnul şi produsele din lemn, 
precum şi operatorul căruia i-a fost furnizat lemnul 
şi produsele din lemn. 

Statele membre trebuie să garanteze că, în ter-
men de 2 ani de al intrarea în vigoare a regulamen-
tului, tot lemnul şi produsele din lemn introduse şi 
puse la dispoziţie pe piaţă sunt etichetate conform 
acestor cerinţe.   

Conform propunerii, operatorii care introduc pe 
piaţă lemn şi produse din lemn şi produse din lemn 
aplică un sistem de “due diligence” (măsuri de pre-
cauţie), care le va permite să reducă riscul de a 
introduce pe piaţa comunitară lemn şi produse din 
lemn recoltat în mod ilegal. 

Pentru a aplica în mod corect sistemul de due 
diligence şi pentru a minimiza riscul introducerii 
ilegale a lemnului pe piaţă, deputaţii consideră că 
e nevoie de o monitorizare suplimentară şi solici-
tă autorităţilor competente să efectueze controale 
de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare şi să ia 
măsuri când este cazul. Aceste măsuri pot include 
încetarea imediată a activităţii comerciale sau se-
chestrarea lemnului şi a pro-
duselor de lemn.

 Mai multe informaţii: 
Sondaj de opinie World 

Wild Fund privind necesitatea 
unei legislaţii privind introdu-
cerea de lemn şi produse de 
lemn pe piaţă (EN):
http://www.panda.org/wwf_news/news/?uNewsID=160821 

Site-ul tematic al Comisiei Europene  dedicat 
politicii europene în domeniul pădurilor (EN):
http://ec.europa.eu/environment/forests/fpolicies.htm 


