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Primul portal de afaceri
maramureşeano-ucrainean

Firmele din Maramureş şi Satu Mare au un spaţiu
virtual unde îşi pot găsi parteneri de colaborare din
Ucraina.
http://www.cominfo.ro/ este un portal lansat
de Fundaţia CDIMM Maramureş, axat pe dezvoltarea bazelor de cooperare transfrontaliere.
Pe domeniul cominfo.ro, firmele din Maramureş,
Satu Mare şi Transcarpatia pot să se înscrie în vederea stabilirii de parteneriate, dar şi să caute detalii
despre situaţia economică din România şi Ucraina.

Portalul s-a născut în cadrul proiectului Cooperarea – o cale de success în afaceri, cu finanţare
Phare CBC, demarat de Fundaţia CDIMM Maramureş
pe segmentul cooperare transfrontalieră, şi care vizează tocmai dezvoltarea legăturilor de afaceri cu
întreprinzătorii din ţara vecină.

Proiectul facilitează intrarea firmelor maramureşene pe piaţa din Ucraina, o piaţă care până acum
câţiva ani era una închisă, dar care se dovedeşte
interesantă atât în ce priveşte cererea, cât şi din
perspectiva ofertei.
Un prim rezultat al acestui portal, precum şi al
activităţilor de business tour derulate în cadrul proiectului, este dat şi de faptul că în 25-26 iulie 2009,
o delegaţie de 15 persoane din Maramureş a efectuat o vizită la firme din Transcarpatia, activitate
care nu era prevăzută în proiect. Deplasarea a fost
una deosebit de utilă pentru firmele din Maramureş,
care au identificat posibilităţi concrete de derulare
a afacerilor şi de colaborare cu partenerii ucraineni.

Firmele din Maramureş şi Satu Mare care doresc
colaborare cu firme din Ucraina sunt invitate să se
înscrie pe portalul: www.cominfo.ro.
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Iniţiativele UE de combatere a schimbărilor climatice

Combaterea
schimbărilor climatice este una
dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm în momentul de faţă.
Dacă nu luăm rapid măsuri globale pentru a stabiliza creşterea temperaturii, riscăm producerea
unor pagube ireversibile
şi catastrofice.
UE a adoptat, în decembrie 2008, o politică integrată în materie de
energie şi schimbări climatice, care prevede obiective ambiţioase pentru anul 2020.

Astfel, Europa s-ar putea
îndrepta către un viitor durabil
şi o economie cu emisii scăzute
de dioxid de carbon, bazată pe
un consum mai redus de energie, prin acţiuni care vizează:
* reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră cu 20%
(sau chiar 30%, dacă se ajunge la un acord internaţional în
acest sens);
* reducerea consumului
de energie cu 20%, prin creşterea eficienţei energetice;
* acoperirea a 20% din necesarul energetic
prin folosirea surselor regenerabile.

Campania
„PLAY TO STOP - Europe for Climate”

Iniţiativa
„Plantează un copac cu un click”
În fiecare an aproximativ nouă miliarde de CO2
sunt absorbite de copaci, dar aproape două miliarde
de tone sunt degajate prin despădurire. Prin plantarea mai multor copaci putem să ne demonstrăm
angajamentul în echilibrarea climatică a Terrei şi să
facem mediul nostru înconjurător mai verde.
Comisia Europeană invită tinerii europeni să
ia parte la iniţiativa „Plantează un copac printr-un
click” şi să se alăture în lupta împotriva schimbărilor climatice.
Arată că eşti pregătit să lupţi împotriva schimbării climei: plantează un copac!
Toţi cei interesaţi să participe se pot înregistra
pe pagina de internet dedicată acestei iniţiative:
http://clickatree.europa.eu/ro/click-a-tree-initiative.html
Primii 5.000 de participanţi vor primi gratuit de
la Comisia Europeană un puiet (Euonymus de 15 20 de cm înălţime). Puietul va fi expediat împreună
cu instrucţiunile de plantare. Tot ce trebuie să faci
este să iei un puiet sau copacul pe care l-ai primit,
să verifici sugestiile de plantare, să plantezi puietul
sau copacul şi să faci o poză care să ateste munca
ta. Încarcă poza şi ai şansa să câştigi o aventură
fabuloasă într-o tabără de mediu.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană

Comisia Europeană şi MTV Networks International au lansat campania Play to Stop – Europe for
Climate, care se va desfăşura pe parcursul a şase
luni şi al cărei obiectiv este sensibilizarea tinerilor
faţă de pericolele pe care le prezintă schimbările
climatice.
Campania va mobiliza publicul tânăr în perspectiva conferinţei privind climatul care va avea loc anul
acesta, în luna decembrie, la Copenhaga. Play to
Stop vizează 11 state membre (între care şi România)
şi va cuprinde videoclipuri, un concert al formaţiei
Moby la Stockholm, două concerte ale altor artişti la
Budapesta şi la Copenhaga, transmisiuni pe internet şi jocuri, precum şi materiale editoriale privind
schimbările climatice. Conferinţa privind schimbările
climatice de la Copenhaga, la care se vor aborda
modalităţile de continuare a Protocolului de la Kyoto,
se deschide la 7 decembrie 2009.
Pe tot parcursul campaniei, tinerii vor avea ocazia să schimbe păreri cu privire la schimbările climatice şi la mediul înconjurător, precum şi să-şi împărtăşească ideile asupra modului în care poate fi
protejat mediul înconjurător, pe site-ul web Play to
Stop, la adresa: www.mtvplay4climate.eu.
Pe acest site, tinerii pot participa şi la un concurs la care se câştigă bilete la concertul formaţiei Moby, la
Stockholm.
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Trei noi parteneriate publicprivat - lansate pentru a stimula
cercetarea
Investiţiile în cercetare şi dezvoltare de astăzi
asigură competitivitatea Europei de mâine. Acesta
este principiul care stă la baza acţiunilor UE de promovare a investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, ca
parte a planului de relansare a economiei europene.
Trei noi parteneriate public-privat (PPP-uri) au
fost create în acest scop. Finanţate în proporţie de
50% de UE şi 50% de sectorul privat, acestea vor
sprijini financiar cercetarea în trei domenii:
- „Fabricile viitorului” (sectorul manufacturier),
(1,2 miliarde EUR) – O iniţiativă destinată a ajuta
producătorii UE, în special întreprinderile mici şi
mijlocii, să se adapteze la presiunile concurenţiale
globale prin creşterea nivelului lor de cunoştinţe şi
a gradului de utilizare a tehnologiilor viitorului.
- „Clădiri eficiente din punct de vedere energetic” (sectorul construcţiilor), (1 miliard EUR) –
O iniţiativă destinată promovării tehnologiilor ecologice şi creării de sisteme şi materiale eficiente
din punct de vedere energetic în sectorul clădirilor
europene.
- „Automobile ecologice” (industria autovehiculelor), (1 miliard EUR) – O iniţiativă care stimulează
dezvoltarea de surse de energie regenerabile şi
nepoluante, precum şi sporirea siguranţei şi a fluidităţii traficului în domeniul automobilelor. Ecologizarea este necesară pentru atingerea obiectivelor
comunitare şi mondiale de reducere a emisiilor.
Alegerea celor 3 sectoare nu este întâmplătoare
- pe de o parte, acestea au fost cel mai grav afectate
de criză, iar pe de altă parte, cercetarea şi dezvoltarea în domeniu ar putea conduce la crearea
unor tehnologii noi, ecologice, care să contribuie
la o economie mai durabilă. Cele trei PPP-uri vor
dispune de un buget total de 3,2 miliarde de euro.
Participând la aceste parteneriate alături de UE,
întreprinderile vor avea un cuvânt de spus în ceea
ce priveşte domeniile strategice prioritare din cercetare. De asemenea, îşi vor putea face planuri de
investiţii pe termen lung, întrucât participarea lor
presupune un buget fix pe un anumit număr de ani.
Pe de altă parte, împărţirea costurilor cu sectorul
privat îi va permite Uniunii să finanţeze proiecte de
cercetare costisitoare.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană

Maramureş

Comisia a planificat să lanseze la sfârşitul lui
iulie o cerere de propuneri de proiecte individuale
pentru fiecare parteneriat. Prin acestea se vor
injecta fonduri alocate cercetării în valoare de 268
milioane EUR pentru a se crea, de exemplu:
• tehnologii, materiale şi procese de producţie
inovatoare destinate să producă mai mult cu un
consum mai mic de materiale şi energie şi cu o
producţie mai mică de deşeuri;
• clădiri mai eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv construcţii noi şi ecologizarea clădirilor existente, noi materiale şi tehnici de construcţie;
• maşini mai ecologice şi sisteme de transport
mai inteligente, inclusiv electrificarea transportului
rutier şi urban şi cercetarea în domeniul tehnologiilor hibride.
Informaţii suplimentare despre PPP-uri:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html
Toate documentele privind apelul
de proiecte vor fi disponibile pe CORDIS,
portalul UE dedicat cercetării şi dezvoltării:
http://cordis.europa.eu/home_en.html

ŞTIRI EUROPENE
• Deşeuri: Comisia anunţă sfârşitul depozitelor de deşeuri din UE care nu respectă standardele

Pe 16 iulie 2009 a expirat termenul limită pentru conformarea cu normele UE a depozitelor de
deşeuri din Uniunea Europeană care nu respectă
standardele în domeniu. Statele membre au avut la
dispoziţie opt ani pentru a se asigura că amplasamentele care existau înainte de intrarea în vigoare
a legislaţiei europene privind depozitele de deşeuri
sunt aliniate la normele europene sau închise.
Comisia Europeană a scris tuturor statelor
membre pentru a le reaminti obligaţia care le
revine şi pentru a aduna date privind gradul de respectare a normelor. În cazul în care se constată o
încălcare a legislaţiei, statele respective ar putea fi
acţionate în justiţie. Depozitele de deşeuri care nu
respectă standardele reprezintă un pericol pentru
sănătatea cetăţenilor şi pentru mediu. Ele pot
genera în aer emisii şi mirosuri, pot polua solul şi
apa şi pot contamina pânza de apă freatică.
Bulgaria, Polonia şi România beneficiază de
termene prelungite, cu obiective anuale descrescătoare privind volumul de deşeuri depozitate în
unele amplasamente care nu respectă normele.
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Termenele respective sunt:
- Bulgaria (14 depozite) - 31 decembrie 2014;
- Polonia (305 depozite) – 31 decembrie 2011;
- România (101 depozite) – 16 iulie 2017.
Nu cu multă vreme în urmă, Comisia a deschis
acţiuni în justiţie împotriva Spaniei, Franţei, Italiei,
Irlandei şi Greciei. Curtea Europeană de Justiţie a
concluzionat că acestea nu şi-au respectat obligaţiile
legate de eliminarea deşeurilor.
Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm

• Consumatori: Sistem de clasificare a
reclamaţiilor la nivel UE pentru accelerarea răspunsului politic la problemele
pieţei

Comisia Europeană
a prezentat un proiect pentru o metodă
de clasificare şi raportare a reclamaţiilor consumatorilor la
nivel UE, invitând
publicul să facă observaţii asupra propunerii. Numărul de reclamaţii din partea consumatorilor este un indicator cheie al sănătăţii pieţei.
Aproximativ jumătate dintre consumatorii europeni nemulţumiţi de felul în care a fost tratată
reclamaţia lor iniţială de către un comerciant cer
ajutorul unei părţi terţe, de exemplu o organizaţie
a consumatorilor sau un organism de reglementare.
Ideea propunerii este de a se asigura organizaţiilor din UE care înregistrează reclamaţii de la
consumatori posibilitatea de a folosi o metodă de
clasificare comparabilă şi de a raporta apoi Comisiei
datele de care dispun.
Comisia invită publicul să transmită observaţii
pe seama propunerii până la 5 octombrie 2009.
După analiza observaţiilor, Comisia va recomanda
o metodologie finală.
Chestionarul on-line: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

• Sistemul de alertă rapidă pentru alimente şi furaje - SARAF

Sistemul de alertă rapidă pentru alimente şi
furaje (SARAF) – un instrument important pentru
eforturile UE de asigurare a siguranţei alimentare
– împlineşte anul acesta 30 de ani. Raportul pentru
anul 2008 privind sistemul arată că numărul de
notificări de alertă din 2008 s-a redus aproape la
jumătate faţă de 2007.
În 2008, SARAF a fost pus din nou la încercare
în unele dintre cele mai importante incidente de
siguranţă alimentară din ultimii ani. Printre cazuri
se numără descoperirea de ulei mineral în uleiul de
floarea soarelui din Ucraina (39 de ţări implicate,
99 de notificări de urmărire), descoperirea de
melamină în alimente din China (incident cu impact
global, 84 de notificări SARAF şi 101 notificări de
urmărire) şi urmele de dioxină detectate în carnea
de porc din Irlanda (54 de ţări implicate şi 230 de
notificări de urmărire).
În 2008, s-a introdus un nou tip de notificare:
respingeri la frontieră. Înainte, acestea făceau parte
dintre notificările de informare. Acestea sunt
notificări cu privire la produse cărora li s-a refuzat
intrarea pe teritoriul Comunităţii şi li s-a dat o altă
destinaţie sau au fost distruse. 56% dintre respingerile la frontieră s-au referit la produse cărora li
s-a refuzat intrarea din cauza nivelurilor prea mari
de micotoxine.
Ce face SARAF
SARAF oferă posibilitatea unui schimb rapid
şi eficient de informaţii între statele membre şi
Comisie atunci când se detectează riscuri pentru
sănătatea umană în lanţul alimentar şi furajer. Toţi
membrii SARAF (UE-27, Comisia, EFSA, Norvegia,
Liechtenstein şi Islanda) posedă un serviciu 24
de ore din 24 pentru a se asigura că notificările
urgente se trimit, se recepţionează şi primesc un
răspuns în cel mai scurt timp posibil.
Datorită SARAF s-au evitat numeroase riscuri
pentru siguranţa alimentară înainte ca acestea să
producă orice fel de probleme consumatorilor.
Sistemul de alertă rapidă pentru alimente şi furaje:
http://ec.europa.eu/rasff
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