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Necesitatea
de a trăi în limitele

NecesitateaNecesitate

respectului față de
de a trăi în limiteleăi în limitel

mediu
față defață de

Pentru a trăi în mod durabil, resursele naturale ale 
Pământului trebuie utilizate într-un ritm în care 
acestea se pot reface. Cu toate acestea, societatea 
noastră de consum exercită o  presiune enormă 
asupra planetei.

Amprenta ecologică a Europei este una dintre cele 
mai mari de pe planetă. Dacă restul populației 
mondiale ar trăi ca europenii, ar fi  necesare resur-
sele a mai mult de două planete precum Pământul 
pentru a o întreține.

Creșterea economică și dezvoltarea tehnologiilor 
moderne din ultimele decenii au adus noi nive-
luri de confort în viețile noastre. Acest fapt a con-
dus la o cerere și mai mare de produse și servicii 
și, implicit, la o  cerere crescândă de energie și 
resurse.

Modul în care producem și consumăm contribuie 
la multe dintre problemele de mediu din prezent, 
cum ar fi  încălzirea globală, poluarea, epuizarea 
resurselor naturale și pierderea biodiversității.

1
1. Introducere

Necesitatea de a trăi 
în limitele respectului față 

de mediu
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Consecințele consumului nostru se resimt la 
nivel mondial: UE depinde de importurile de 
energie și de resurse naturale, iar o proporție 
crescândă de produse consumate în Europa 
sunt fabricate în alte părți ale lumii.

Modelele nedurabile de consum și de producție 
afectează tot mai mult mediul natural, socie-
tatea, economia și întreprinderile. Trebuie să 
trăim mai durabil, iar acest lucru înseamnă să 
realizăm mai mult cu mai puține resurse.

Calitatea vieții, prosperitatea și creșterea 
economică depind de consumul raționalizat 
al resurselor disponibile. Pentru a  realiza 

acest lucru trebuie să schimbăm modul în 
care proiectăm, fabricăm, utilizăm și elimi-
năm produsele. Această schimbare ne vizează 
pe toți – indivizi, gospodării, întreprinderi, 
administrații locale și naționale, precum și 
comunitatea mondială.

Prezenta broșură explică modul în care poate 
avea loc o  astfel de schimbare, analizând 
modurile în care putem asigura sufi ciente 
resurse naturale și un mediu mai bun pentru 
generațiile viitoare, printr-un comportament 
mai inteligent, mai ecologic și mai efi cient din 
punctul de vedere al consumului de energie și 
de resurse. 

 

Cetățenii UE însumează mai puțin 
de 10  % din populația mondială și, 
cu toate acestea, consumă jumătate 
din producția mondială de carne, 
un sfert din cea de hârtie și 15 % din 
energia produsă la nivel mondial.
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Locuințele, bunurile din gospodărie, alimentele 
și călătoriile sunt responsabile pentru 70-80  % 
din totalitatea efectelor asupra mediului, de la 
poluare și emisii de gaze cu efect de seră până la 
exploatarea terenurilor și deșeuri.

2
Consumul și producția durabile înseamnă utilizarea mai 
efi cientă a resurselor naturale și a energiei și reducerea emi-
siilor de gaze cu efect de seră și a altor efecte asupra mediu-
lui. Cu alte cuvinte, producerea și utilizarea produselor și 
serviciilor în așa fel încât să afecteze cât mai puțin mediul. 
Obiectivul este acela de a satisface nevoile de bază privind 
bunurile și serviciile, ameliorând în același timp calita-
tea vieții și asigurând sufi ciente resurse pentru generațiile 
viitoare.

Consumul durabil vizează stilul nostru de viață, comporta-
mentul de cumpărare și modul în care utilizăm și eliminăm 
produsele și serviciile. Producția durabilă se axează pe redu-
cerea impactului proceselor de producție asupra mediului și 
pe proiectarea unor produse mai bune.

Utilizarea efi cientă a resurselor și a energiei stă la baza viitoa-
rei competitivități a Europei. Consumul și producția dura-
bile maximizează potențialul întreprinderilor de a  trans-
forma provocările din domeniul mediului în oportunități 
economice, furnizând în același timp consumatorilor 
o ofertă mai bună.

2. Ce înseamnă consum și producție durabile?
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3Pot fi  luate numeroase măsuri pentru ca modul 
în care consumăm și producem în Europa să 
devină mai durabil, fără costuri suplimen-
tare și cu benefi cii pentru întreprinderi și 
gospodării. 

Uniunea Europeană și statele sale membre 
recunosc că adoptarea de economii și stiluri de 
viață mai durabile este vitală și iau deja măsuri 
în acest sens. În iulie 2008, Comisia Europeană 
a prezentat un plan de acțiune privind consu-
mul și producția durabile și politica industrială 
durabilă.

Acesta urmărește să îmbunătățească perfor-
manța de mediu generală a produselor pe tot 
parcursul ciclului lor de viață, să promoveze și 
să stimuleze cererea de produse și de tehno-
logii de producție mai bune și să ajute consu-
matorii să facă alegeri mai bune. De asemenea, 
planul încearcă să încurajeze industria UE să 
profi te de oportunitățile de inovare pentru a-și 

asigura în continuare rolul de lider în materie 
de performanțe de mediu.

Planul de acțiune are ca punct de plecare 
abordările actuale, cum ar fi  legislația pri-
vind proiectarea produselor consumatoare 
de energie, sistemele de etichetare, sistemele 
de management de mediu și acordarea de sti-
mulente cetățenilor și autorităților publice 
pentru achiziționarea de produse ecologice. 
Planul completează aceste abordări și pre-
vede noi măsuri de soluționare a  lacunelor 
existente și de integrare efi cientă a  tuturor 
acestor inițiative. De asemenea, planul explo-
rează modalitățile de promovare a producției 
și a consumului durabile la nivel internațional. 

Măsurile UE privind consumul și producția 
durabile vizează patru obiective principale: 
produse mai bune, un consum mai inteligent, 
o producție mai economică și mai ecologică și 
sprijinirea eforturilor la nivel mondial. 

3. Ce face UE în acest sens?

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/environment-action-plan/index_en.htm
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4

 4. Planul de acțiune privind consumul 

   și producția durabile și politica industrială durabilă

Multe dintre produsele pe care le cumpărăm 
și le utilizăm în fi ecare zi au un impact semni-
fi cativ asupra mediului, de la materialele folo-
site pentru fabricarea acestora până la energia 
necesară pentru utilizarea lor și la deșeurile 
care rezultă în urma scoaterii lor din uz.

Pentru ca societatea modernă să devină dura-
bilă pe termen lung, produsele care produc cel 
mai mic efect negativ asupra mediului trebuie 
să devină standardul acceptat.

Proiectarea orientată 
spre efi ciența energetică 
și a resurselor

Cel mai important pas constă în eliminarea 
treptată a  produselor care utilizează energie 
și resurse naturale în exces sau care conțin 
substanțe periculoase sau eliberează emi-
sii nocive. Următorul pas constă în promo-
varea produselor efi ciente din punctul de 
vedere al energiei și al resurselor și cu o bună 
performanță de mediu. Aceasta înseamnă că 

trebuie să se pornească de la faza de proiect. 
Se estimează că 80 % din ansamblul efectelor 
asupra mediului legate de produse se stabilesc 
în această fază.

În 2005, UE a  adoptat o  directivă prin care 
îi obligă pe producători să pună accentul pe 
utilizarea energiei și pe alte aspecte de mediu 
pe parcursul fazei de concepție și proiectare 
a unui produs.

Directiva privind proiectarea ecologică pentru 
produsele consumatoare de energie creează un 
cadru specifi c în care se pot stabili cerințe de 
performanță pentru o gamă variată de produse 
de uz cotidian care utilizează o cantitate con-
siderabilă de energie, cum ar fi  boilerele, dis-
pozitivele de încălzire a apei, computerele sau 
televizoarele. Produsele care nu îndeplinesc 
cerințele respective nu pot fi  introduse pe piața 
europeană.

Cu toate că obiectivul său principal constă în 
reducerea consumului de energie, directiva 

Produse mai buneProduse mai buneProduse mai buneProduse mai bune
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Metodele și datele coerente și fi abile sunt esențiale 
pentru responsabilii politici și pentru întreprinderi 
în evaluarea performanței generale de mediu a  pro-
duselor și în monitorizarea progresului. În prezent, 

Comisia Europeană lucrează la defi nirea unor metode de calitate pentru evaluarea 
performanței de mediu a  produselor pe toată durata ciclului lor de viață. Aceste 
metode vor fi  puse la dispoziție într-un manual destinat sectoarelor industrial și 
comercial.

impune obligația de a lua în considerare între-
gul ciclu de viață al produselor. Aceasta per-
mite luarea în calcul a  unor considerente de 
mediu, cum ar fi  utilizarea materialelor, con-
sumul de apă, emisiile, deșeurile și capacitatea 
de reciclare. 

Planul de acțiune extinde directiva pentru 
a include produsele cu impact energetic. Acesta 
va reglementa produsele care nu consumă ener-
gie în timpul utilizării lor, dar care infl uențează 
direct consumul de energie, cum ar fi  dispoziti-
vele de utilizare a apei sau ferestrele. Robinetele 
și dușurile de economisire a apei, de exemplu, 
pot reduce consumul de apă și, prin urmare, 
pot diminua cantitatea de energie folosită pen-
tru încălzirea apei, economisind în același timp 
bani și resurse. În temeiul directivei extinse 
pot fi  stabilite, de asemenea, standarde minime 
obligatorii pentru astfel de produse. 

Pe lângă cerințele minime, Directiva revizu-
ită privind proiectarea ecologică va defi ni, de 
asemenea, valorile de referință voluntare ale 
performanței ecologice. De exemplu, în cazul 
în care anumite boilere pentru încălzirea apei 
își reduc consumul de energie mai mult decât 
alte produse similare, standardul boilerelor 
respective ar trebui să servească drept valoare 
de referință pentru întreaga industrie. Cerințele 
și valorile de referință vor fi  revizuite periodic 
pentru a lua în calcul progresul tehnologic. 

În anul 2012, Comisia va evalua efi ciența direc-
tivei extinse privind proiectarea ecologică și va 
decide dacă aceasta trebuie sau nu trebuie să fi e 
extinsă la toate produsele. De asemenea, planul 
de acțiune va fi  revizuit până la această dată. 

http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/
index_en.htm

Date și metode 
coerente
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Un consum mai
inteligent: cumpărăturile

Un consum mai sum ma
dumneavoastră pot contribui

inteligent: cumpărăturile inteligent: cumpărăturile
la dezvoltarea durabilă
eavoastră pot contribuieavoastră pot contribui

Consumatorii joacă un rol important în proteja-
rea mediului prin intermediul alegerilor pe care 
le fac în momentul în care cumpără produse. 
Achiziționarea de produse ecologice este mai 
ușoară decât v-ați putea imagina. Există o serie de 
sisteme de etichetare care ajută consumatorii prin 
furnizarea de detalii referitoare la performanța de 
mediu a anumitor produse. În timp ce legislația 
UE cum ar fi  Directiva privind proiectarea ecolo-
gică asigură îmbunătățirea tehnică a produselor, 
etichetarea este utilă pentru a furniza consuma-
torilor informații esențiale care să le permită să 
facă alegeri în cunoștință de cauză.

Căutați etichetele

Directiva UE privind etichetarea energetică le 
solicită deja producătorilor și vânzătorilor cu 
amănuntul să furnizeze consumatorilor eti-
chete care indică consumul energetic al apara-
telor de uz casnic, cum ar fi  mașinile de spălat 
rufe sau vase.

Planul de acțiune extinde această etichetare la 
o gamă mai variată de produse, inclusiv la pro-
dusele consumatoare de energie și la produsele 
cu impact energetic. Aceasta va aduce benefi -
cii multiple. De exemplu, etichetele care indică 
capacitatea de izolare a ferestrelor permit con-
sumatorilor nu numai să aleagă ferestre mai 
bune în momentul renovării locuințelor, ci și 
să economisească bani la facturile de energie. 

O altă modalitate ușoară prin care consuma-
torii din sectorul public și privat pot alege 

cele mai ecologice produse de pe piață este 
de a  căuta eticheta ecologică a  UE, care este 
ușor de recunoscut prin logoul său în formă de 
fl oare. Eticheta ia în calcul principalele efecte 
pe care un produs le are asupra mediului, pre-
cum și performanța sa de mediu. Doar bunu-
rile cu cel mai scăzut impact asupra mediului – 
aproximativ 10-20 % din produse – vor putea 
îndeplini criteriile de etichetare ecologică ale 
UE. Eticheta ecologică a UE reglementează în 
prezent produsele de menaj, aparatele, produ-
sele din hârtie, îmbrăcămintea, produsele pen-
tru casă și grădină, lubrifi anții și servicii cum 
ar fi  cazarea turiștilor. 

Planul de acțiune consolidează eticheta eco-
logică a  UE, extinzând numărul de produse 
și servicii reglementate și punând accentul pe 
produsele și serviciile cu cel mai semnifi cativ 
impact asupra mediului și cu cel mai mare 
potențial de ameliorare. Acest domeniu de 
aplicare extins include posibilitatea de elabo-
rare a unor criterii de eti-
chetare pentru produsele 
alimentare și băuturi. De 
asemenea, eticheta eco-
logică revizuită a  UE va 
reduce birocrația și va 
simplifi ca criteriile de 
etichetare pentru între-
prinderile care solicită 
acest tip de etichetă.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
index_en.htm

Un consum mai inteligent: cumpărăturile 
dumneavoastră pot contribui la dezvoltarea durabilă 

4

kg006508RO_2.indd   11 12/07/10   08:40



12

kg006508RO_2.indd   12 12/07/10   08:40



13

Cum să cumpărăm și să vindem 
în mod ecologic

Dacă dorim să ne schimbăm obiceiurile de 
consum, atunci trebuie să știm de unde și 
cum putem achiziționa produse ecologice. În 
calitate de principali factori de legătură între 
consumatori și producători, vânzătorii cu 
amănuntul dispun de extraordinara putere de 
a ne sensibiliza și de a ne infl uența alegerile de 
cumpărare, expunând pe rafturi produse mai 
ecologice.

Din ce în ce mai mult, vânzătorii cu amănuntul 
recunosc că dezvoltarea durabilă oferă între-
prinderilor lor o șansă formidabilă de creștere, 
competiție și inovare. Cu toate acestea, sunt 
necesare măsuri suplimentare în sectorul vân-
zării cu amănuntul și al lanțului său de aprovi-
zionare pentru a promova produse mai dura-
bile și pentru a informa mai bine consumatorii. 
Aceștia se pot angaja, de exemplu, să ofere 
produse derivate din lemn mai durabile prin 
promovarea achizițiilor de becuri economice 
și prin reducerea propriei amprente ecologice.

Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia Euro-
peană a  înfi ințat un forum al vânzătorilor cu 
amănuntul, implicând o serie de părți intere-
sate, inclusiv producători, precum și consuma-
tori și alte organizații neguvernamentale.

Obiectivul vizat este ca un număr cât mai mare 
de vânzători cu amănuntul să se implice într-o 
serie de acțiuni ecologice ambițioase și con-
crete care vor fi  monitorizate cu regularitate. 
De asemenea, Comisia Europeană va 
susține măsurile de sen-
sibilizare a  consumato-
rilor și va ajuta cumpă-
rătorii să facă alegeri mai 
durabile.

http://ec.europa.eu/
environment/industry/
retail/index_en.htm

În afară de activitatea 
depusă de forumul vân-
zătorilor cu amănuntul în 
promovarea cumpărături-
lor durabile, au fost elabo-
rate o  serie de instrumente 
menite, printre altele, să informeze tinerii și 
adulții cu privire la consumul durabil. Prin-
tre acestea se numără Agenda Europa pentru 
elevi, care se distribuie în școlile de pe terito-
riul UE, și un instrument online de informare 
și educare, care din noiembrie 2009 va include 
un modul referitor la consumul durabil.

http://www.dolceta.eu

http://ec.europa.eu/consumers/
empowerment/cons_education_en.htm#diary
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Cum să cheltuim banii publici 
în mod inteligent

Autoritățile publice europene sunt consuma-
tori infl uenți. Acestea cheltuiesc în fi ecare an 
16  % din PIB-ul UE  – aproximativ 2  000  de 
miliarde de euro – pe bunuri și servicii. Prin 
includerea considerentelor de mediu în cadrul 
procedurilor de licitație, autoritățile publice 
pot economisi energie, apă și resurse și pot 
reduce deșeurile și poluarea, obținând în același 
timp contractele care oferă cele mai rentabile 
rezultate. Aceste achiziţii publice ecologice 
(Green Public Procurement, GPP) pot juca un 
rol important în stimularea unor noi produse, 
a tehnologiilor ecologice și a inovării.

Comisia Europeană a propus ca jumătate din 
toate procedurile de licitație din statele mem-
bre ale UE să devină ecologice până în 2010. 
Acest obiectiv este asociat unui proces de sta-
bilire a  criteriilor comune pentru 10 grupuri 
prioritare de produse și servicii. Comisia pune 
la dispoziție un instrumentar de formare pro-
fesională și orientări pentru a ajuta autoritățile 
publice să aplice aceste criterii, elaborate în 
colaborare cu statele membre și cu părțile 
interesate.

Un studiu recent arată că practicarea de 
achiziții publice ecologice (GPP) în cele zece 
sectoare prioritare poate determina o reducere 
medie cu 25 % a emisiilor de CO

2
 și reducerea 

1. Construcțiile
2. Serviciile alimentare și de catering
3. Transporturile
4. Electricitatea
5. Echipamentele TIC de birou
6. Textilele
7. Hârtia de copiat și hârtia grafi că
8. Mobila
9. Produsele și serviciile de menaj
10. Produsele și serviciile de grădinărit

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Cele zece grupuri 
prioritare de 
produse și servicii 
pentru achizițiile 
publice ecologice 
(GPP)
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cu 1 % a costului general al achizițiilor publice. 
De asemenea, același studiu arată că, în medie, 
în primele șapte state membre cele mai per-
formante (Austria, Danemarca, Finlanda, Ger-
mania, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit), 
45 % din valoarea totală a achizițiilor și 55 % 
din totalul contractelor de achiziții includ con-
siderente de mediu.

Noua legislație a  introdus recent criterii obli-
gatorii în materie de achiziții publice ecologice 
în anumite sectoare. Regulamentul Energy Star 
stabilește standarde minime de efi ciență energe-

tică pentru achiziționarea de echipamente TIC 
de către administrațiile centrale și instituțiile 
UE. Directiva privind achiziționarea de vehicule 
nepoluante și efi ciente din punct de vedere ener-
getic obligă autoritățile publice și operatorii să ia 
în considerare costurile legate de consumul de 
energie, emisiile de CO

2
 și emisiile de poluanți 

care intervin pe toată durata de viață a vehicu-
lului. Referitor la produsele cu impact energetic, 
în cadrul revizuirii Directivei privind eticheta-
rea energetică, Comisia a propus stabilirea unor 
niveluri obligatorii în ceea ce privește achizițiile 
publice ecologice pentru autoritățile publice.

O serie de state membre ale 
UE oferă deja stimulente 
pentru a  încuraja consu-
matorii și întreprinderile 
să cumpere/fabrice pro-
duse și servicii mai ecolo-

gice. Criteriile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească 
diferă însă în mod semnifi cativ de la o țară la alta.

În temeiul planului de acțiune, anumite produse pri-
oritare vor trebui să atingă un nivel energetic sau 
o  performanță de mediu specifi că pentru a  putea fi  
eligibile pentru inițiativele de stimulare și pentru 
achiziționarea de către autoritățile publice din statele 
membre și din instituțiile UE.

Acest nivel va fi  identifi cat prin intermediul uneia dintre 
clasele de etichetare atunci când se va stabili etichetarea 
obligatorie pentru un anumit grup de produse. Rămâne la 
latitudinea statelor membre să decidă dacă și sub ce formă 
doresc să ofere stimulente. De asemenea, Comisia Euro-
peană analizează opțiunile de acordare a unor facilități fi s-
cale consumatorilor care achiziționează produse ecologice.

Stimulente 
pentru achizițiile 
ecologice
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De la un cerc vicios la unul 
virtuos

În pofi da creșterii conștiinței ecologice, majo-
ritatea persoanelor întâmpină difi cultăți în 
raportarea obiceiurilor personale de consum la 
problemele existente la nivel mondial, cum ar 
fi  schimbările climatice.

Costul total al producției și al consumului de 
bunuri și servicii nu se refl ectă încă în prețurile 
pieței. Populația nu ia în calcul problemele de 
mediu generate de consum și de producție, 
cum ar fi  impactul schimbărilor climatice aso-
ciate cu emisiile de gaze cu efect de seră, pier-
derea biodiversității ca rezultat al utilizării în 
exces a  resurselor naturale și problemele de 
sănătate cauzate de poluare. 

De cele mai multe ori, consumatorii nu aleg 
produse cu o performanță mai bună din per-
spectiva ciclului de viață, din cauza costurilor 

inițiale adesea foarte ridicate și, în anumite 
cazuri, din lipsa de informare cu privire la 
efectele și benefi ciile viitoare ale acestora.

Nivelurile scăzute ale cererii nu încurajează 
întreprinderile să investească într-o proiectare 
a  produselor care să reducă efectele negative 
asupra mediului asociate producției, utilizării 
și eliminării produselor respective. Se menține 
dependența excesivă de tehnologie, iar produ-
sele și serviciile mai bune din punct de vedere 
ecologic nu sunt mereu prezente pe piață.

Provocarea constă în transformarea acestui 
cerc vicios într-unul virtuos. În acest scop, 
trebuie îmbunătățită performanța generală 
de mediu a produselor pe toată durata ciclu-
lui lor de viață, trebuie promovată și stimulată 
cererea de produse și tehnologii de producție 
mai bune, iar sistemul de etichetare trebuie 
să devină mai simplu și mai coerent, pentru 
a ajuta consumatorii să facă alegeri mai bune.
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Ciclul de viață al produselor

Extragerea 
resurselor 
naturale

Reutilizare, 
reciclare, 

valorifi care

Proiectare

Fabricare

Distribuţie

Utilizare

Colectare
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Politicile UE au avut succes în curățarea 
producției industriale și în încurajarea proce-
selor mai efi ciente, ceea ce a condus la redu-
ceri semnifi cative ale poluării și deșeurilor și 
la niveluri mai ridicate ale reciclării. Cu toate 
acestea, sunt necesare măsuri suplimentare 
de promovare a  efi cienței materialelor și de 
încurajare a celor mai inovatoare tehnologii în 
toate sectoarele. 

Îmbunătățirea efi cienței resurselor reduce 
dependența de materiile prime, încurajează 
utilizarea și reciclarea optimă a  resurselor și 
poate reduce semnifi cativ cheltuielile curente 
ale întreprinderilor.

Productivitatea resurselor  – procentul de 
valoare economică creată pentru fi ecare 
resursă utilizată  – s-a îmbunătățit anual în 
UE cu 2,2 % în ultimii zece ani, în general prin 
îmbunătățirea efi cienței și prin rolul tot mai 
important jucat de servicii în economie. În 
cadrul planului de acțiune sunt în curs de ela-
borare instrumente suplimentare de monitori-
zare și de evaluare a efi cienței resurselor.

Noi soluții pentru noi provocări 

Tehnologia verde (tehnologiile ecologice care 
permit o utilizare mai efi cientă a produselor) 

joacă un rol important prin contribuția adusă 
în materie de protecție a  mediului și de uti-
lizare mai efi cientă a  resurselor în Europa. 
Activitățile din acest domeniu sunt realizate 
în cadrul Planului de acțiune pentru tehnologii 
de mediu (ETAP) al UE. Ecoindustriile repre-
zintă unul dintre sectoarele economiei UE care 
evoluează cel mai rapid și constituie un dome-
niu în care Europa este lider la nivel mondial. 
Europa deține aproximativ o treime din piața 
mondială a  ecotehnologiilor, a  cărei valoare 
este estimată la peste 2 200 de miliarde de euro 
până în 2020.

Aceste sectoare oferă soluții pentru măsura-
rea, prevenirea și corectarea daunelor pro-
vocate mediului, care afectează apa, aerul și 
solul, precum și pentru problemele legate de 
deșeuri, de zgomot și de deteriorarea ecosiste-
melor. Printre sectoarele respective se numără 
gestionarea deșeurilor și a  apelor reziduale, 
sursele regenerabile de energie, consultanța 
de mediu, combaterea poluării atmosferice și 
construcțiile durabile.

O modalitate prin care putem măsura nivelu-
rile inovației este de a  lua în calcul numărul 
brevetelor acordate. În UE se acordă tot mai 
multe brevete în domeniul ecoinovării, sta-
tele membre cel mai bine clasate acordând 3,5 

O producție mai economică și mai ecologicăoducție mai economică și mai ecologicăoducție mai economică și mai ecologică

economică și mai
proO producție maip țoducție mai economică și mai ecologicăducție mai economică și mai ecologicăducție mai economică și mai ecologicăe mai economică și mai ecologică

ecologică
ică și maiică și mai

4
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brevete/1 miliard EUR din PIB. Vor fi  elaborate 
instrumente pentru monitorizarea punctelor 
de referință și pentru încurajarea ecoinovării 
în Uniunea Europeană, în cadrul unei politici 
mai vaste în domeniul inovării la nivelul UE. 
Astfel de instrumente vor include indicatori 
bazați pe brevete, instrumente statistice și 
anchete anuale.

În prezent, Comisia Europeană efectuează un 
studiu pentru a  identifi ca principalele bariere 
din calea extinderii ecoindustriilor. Acesta va 
analiza poverile și obstacolele administrative 
în materie de fi nanțare a  inovării. Obiectivul 
studiului este de a încuraja creșterea în secto-
rul ecoindustrial, prin crearea unui mediu de 
reglementare favorabil întreprinderilor și prin 
explorarea potențialului altor sectoare, cum ar 
fi  tehnologia informației și a  comunicațiilor 
(TIC).

http://ec.europa.eu/environment/etap/index_
en.html

Validarea performanței de mediu 
a noilor tehnologii

Potențialul ecoinovării de a  contribui la 
soluționarea problemelor de mediu rămâne 
încă în mare parte neexploatat. Unul dintre 
principalele motive este lipsa informațiilor fi a-
bile cu privire la performanță.

Comisia propune crearea unui sistem de veri-
fi care a  tehnologiilor de mediu la nivelul UE 
pentru a  permite verifi carea de către terți 

a  performanței de mediu a  noilor tehnologii. 
Acest sistem ar urma să fi e voluntar și parțial 
autofi nanțat, utilizând instituțiile și expertiza 
existente în statele membre.

Sistemul vizează întreprinderile mici și mijlo-
cii care nu dispun de resurse sau de capacitatea 
de a demonstra performanța noilor tehnologii 
de mediu pentru atragerea investitorilor și 
a clienților începători.

În cadrul acestui sistem, verificarea se va baza 
pe cererile dezvoltatorilor de tehnologie, iar 
rezultatele vor fi  făcute publice sub forma unei 
declarații de verifi care.

Exploatarea tuturor avantajelor 
ecologice ale industriei 

Organizațiile își pot îmbunătăți 
efi ciența, printre altele, prin inter-
mediul sistemelor de management 
de mediu, cum ar fi  Sistemul de 
Management de Mediu și Audit 
al UE (EMAS), un sistem volun-
tar care contribuie la optimizarea 
producției și a proceselor de lucru și la efi cien-
tizarea utilizării resurselor.

Sistemul oferă benefi cii considerabile orga ni-
za țiilor care se angajează să protejeze mediul și 
care își îmbunătățesc în mod constant modul 
de lucru.

Organizațiile pot diminua costurile prin redu-
cerea consumului de resurse, cum ar fi  energia
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sau apa, și prin reducerea la minimum a uti-
lizării și irosirii materialor. Organizațiile care 
au aderat la acest sistem au redus semnifi ca-
tiv emisiile de gaze cu efect de seră, ca urmare 
a  modifi cării sistemelelor de producție și 
a proceselor de lucru. 

Comisia a revizuit acest sistem pentru a-l face 
mai atractiv pentru organizații, în special pen-
tru întreprinderile mici și mijlocii, prin redu-
cerea costurilor și a birocrației.

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_
en.htm

Sprijinirea întreprinderilor mici 
și mijlocii 

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) 
constituie coloana vertebrală a  economiei 
europene, reprezentând până la 99 % din tota-
lul întreprinderilor și având peste 100 de mili-
oane de angajați. Cu toate acestea, numeroase 
IMM-uri întâmpină difi cultăți în valorifi carea 
deplină a oportunităților de afaceri oferite de 
un management solid de mediu, printre altele, 
din cauza lipsei de informații, a competențelor 
insufi ciente, și a defi citului de resurse fi nanci-
are și umane. Comisia Europeană recunoaște 
presiunile la care sunt supuse întreprinderile 
mici și ia măsuri pentru sprijinirea acestora. 

Comisia sprijină IMM-urile printr-o serie de 
inițiative, printre care Programul de asistență 
pentru conformitatea ecologică (ECAP). 
Acesta vizează îmbunătățirea performanței 
de mediu a IMM-urilor, ajutându-le să adopte 
sisteme de management de mediu ușor de uti-
lizat, sporind expertiza în domeniul mediu-
lui disponibilă la nivel local, precum și acor-
dând fi nanțare și difuzând informații în acest 
sens. Organizațiile de sprijinire a IMM-urilor, 
inclusiv rețeaua Enterprise Europe Network 
a Comisiei, sunt parteneri-cheie în implemen-
tarea programului și încurajează în mod activ 
IMM-urile să adopte soluții ecologice și efi -
ciente din punct de vedere energetic. Printre 
măsurile necesare pentru realizarea acestui 
lucru se numără elaborarea conținutului pro-
gramelor de pregătire profesională și furniza-
rea de expertiză personalizată cu privire la eco-
nomisirea energiei și la respectarea legislației 
de mediu. Toate acestea vin în completarea 
sprijinului acordat IMM-urilor prin progra-
mul pentru competitivitate și inovare al UE, 
care susține activitățile ecoinovatoare, acordă 
un acces mai bun la fi nanțare și încurajează 
competitivitatea întreprinderilor europene.

http://ec.europa.eu/environment/sme/

http://www.enterprise-europe-network.
ec.europa.eu/index_en.htm
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Sprijinirea acțiunilor
la nivel mondial
inirea acțiunilorinirea acțiunilor

Promovarea bunelor practici 
la nivel mondial

Numărul bunurilor de consum și al materi-
alelor pentru industrie importate în Europa 
a  crescut semnifi cativ în ultimii ani. Aceasta 
înseamnă că impactul negativ al consumului 
nostru asupra mediului nu se produce doar la 
nivel național, ci și în țările din întreaga lume 
care fabrică produsele pe care le utilizăm. De 
cele mai multe ori, zonele de producție sunt 
țările în curs de dezvoltare cel mai puțin capa-
bile să facă față presiunilor tot mai mari exer-
citate asupra mediului.

O mare parte dintre aceste țări producătoare 
înregistrează în același timp o  creștere eco-
nomică și o creștere a populației. Întrucât ele 
devin din ce în ce mai prospere, cererea de 
resurse și energie de la nivel mondial devine și 
ea tot mai mare. Consumul durabil și politicile 
de producție oferă o alternativă de utilizare efi -
cientă a resurselor pentru dezvoltarea pe ter-

men lung. Pentru a îndeplini acest obiectiv, UE 
colaborează îndeaproape cu alte țări pentru 
a  promova, la nivel internațional, trecerea la 
economii cu emisii scăzute de dioxid de car-
bon și efi ciente în ceea ce privește utilizarea 
resurselor.

Aceasta include o implicare puternică în pro-
cesul de la Marrakech, care ajută țările și regi-
unile din întreaga lume să dezvolte programe 
și politici privind consumul și producția dura-
bile. De asemenea, UE reprezintă Regiunea 
Europeană în cadrul Comitetului consultativ 
pentru procesul de la Marrakech, care acordă 
consiliere cu privire la elaborarea proiectului 
privind cadrul de 10 ani al programelor pen-
tru corelarea acestor inițiative. Planul UE de 
acțiune privind consumul și producția durabile 
și politica industrială durabilă, fi ind un plan 
de acțiune regional, reprezintă o  contribuție 
importantă atât la procesul de la Marrakech, 
cât și la cadrul de 10 ani al programelor. 

Sprijinirea acțiunilor la nivel mondial 

4
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Să optăm pentru durabilitate

Ca răspuns la necesitatea unei industrii mai 
ecologice și mai efi ciente din punct de vedere 
energetic în Asia, Comisia Europeană a lansat 
programul SWITCH-Asia. Programul vizează 
întreprinderile mici și mijlocii și promovează 
utilizarea de tehnologii și practici ecologice, 
precum și o orientare a tendințelor de consum 
către produsele și serviciile mai puțin dăună-
toare. Programul contribuie la reducerea sără-
ciei atât în mod direct, prin creșterea veniturilor 
și a ratei de ocupare a forței de muncă (datorită 
creșterii producției și competitivității), cât și în 
mod indirect, prin îmbunătățirea condițiilor 
de trai (prin reducerea consumului de apă, 
a cantității de deșeuri și a poluării aerului).

De asemenea, Comisia Europeană sprijină 
mesele rotunde naționale privind consumul 
și producția durabile, organizate în vederea 
schimbului de experiență și de bune practici. 

Astfel de mese rotunde au avut deja loc în 
China, India și Africa de Sud.

Eforturile suplimentare vizează promovarea 
dezvoltării și răspândirii tehnologiilor cu emi-
sii reduse de carbon și a  produselor și servi-
ciilor ecologice. UE își continuă eforturile în 
domeniul politicii comerciale și al dialogului la 
nivel de industrie în vederea eliminării tarifelor 
la aceste bunuri și servicii. Adoptarea standar-
delor internaționale de mediu și de efi ciență 
energetică este esențială pentru dezvoltarea 
piețelor pentru produse mai durabile și poate 
oferi noi oportunități pentru companiile 
ecoinovatoare.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/
regional-cooperation/environment/switch_
en.htm

http://esa.un.org/marrakechprocess/

Comitetul internațional pentru gestionarea dura-
bilă a  resurselor este un organism științifi c înfi ințat 
în 2007 de Comisia Europeană și de programul pen-
tru mediu al Organizației Națiunilor Unite, cu sco-
pul de a  oferi o  evaluare independentă a  impactului 
utilizării resurselor asupra mediului pe toată durata 

ciclului de viață, precum și consiliere cu privire la modalitățile de reducere a aces-
tui impact. Grupul oferă consiliere guvernelor și organizațiilor și furnizează o bază 
informațională importantă pentru sprijinirea consumului durabil și a politicilor de 
producție. Obiectivul acestuia este de a crește efi ciența resurselor la nivel mondial 
și, în ultimă instanță, de a rupe legătura dintre creșterea economică și deteriorarea 
mediului.

Procesul de elaborare 
a politicilor 
fundamentat 
științifi c
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Mai inteligent și mai ecologic
Cum să consumăm și să producem în mod durabil
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Alegeți produsele cu un ambalaj minim și achiziționați, pe 

cât posibil, produse cu ambalaje reutilizabile. Veți reduce 

astfel producția de deșeuri și consumul de energie.

Economisiți energie. Stingeți luminile și aparatele și scoateți 

din priză încărcătoarele atunci când nu le folosiți.

Gândiți-vă înainte de a face cumpărături. Mâncarea aruncată este o risipă de energie, de resurse și 

de bani. Cumpărați doar lucrurile de care aveți nevoie și verifi cați data de expirare a acestora.

Verifi cați eticheta. Eticheta ecologică a UE, care poate fi  recunoscută prin logoul său în formă de 

fl oare, identifică cele mai ecologice produse și servicii, de la vopsele până la locurile de camping. Îna-

inte de a cumpăra produse electrice sau electronice, verifi cați dacă au eticheta energetică a UE, care 

vă arată câtă energie consumă.

Petreceți vacanțe ecologice. Un număr tot mai mare de agenții de turism oferă opțiuni mai dura-

bile, fi e prin reducerea impactului pe care cazarea sau călătoriile dumneavoastră îl au asupra mediu-

lui, fi e ajutându-vă să jucați un rol pozitiv în îmbunătățirea mediului. 

Alegeți produse de sezon. Cumpărați și consumați fructe și legume de sezon, provenite din surse 

locale. Se evită astfel consumul de energie și resurse pentru transportarea bunurilor pe distanțe mari 

sau pentru producția intensivă în sere. 

Consumați mai puțină carne. Producția de carne necesită mai multe resurse și are un impact mult 

mai semnifi cativ asupra mediului decât alte surse alimentare. Prin urmare, o dietă cu mai puțină 

carne poate avea rezultate vizibile. 

Optați pentru electricitatea ecologică. Majoritatea țărilor benefi ciază în prezent de companii de 

electricitate care vă pot alimenta locuința sau locul de muncă cu electricitate din surse regenerabile. 

Dacă doriți să fi ți cu un pas înainte, vă puteți genera propria energie cu turbine eoliene, panouri 

solare sau celule fotovoltaice. Numeroase autorități locale oferă stimulente fi nanciare în materie de 

„microgenerare”.

Utilizați alternative la deplasarea cu mașina. Contribuiți la descongestionarea trafi cului și la redu-

cerea poluării cauzate de transportul rutier recurgând la transportul public, la biciclete sau la mersul 

pe jos.

Utilizați apa în mod chibzuit. Nu lăsați robinetul să curgă în timp ce vă spălați pe dinți, deoarece se 

irosește apă potabilă valoroasă.

10 modalități 
de reducere 
a amprentei 
ecologice
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