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ȘTIRI
Extinderea criteriilor de etichetare ecologică
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 17 august, un nou set de criterii ecologice în
ce privește etichetarea calculatoarelor (personale, portabile și tablete), articolelor
de mobilier și de încălțăminte. Producătorii interesați să beneficieze de această
etichetă ecologică (Eco-Label) trebuie să respecte cerințe stricte privind
performanțele de mediu ale produselor, siguranța lor și aspectele sociale.
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„Eticheta ecologică promovează tranziția la o economie circulară, ce sprijină
producția și consumul durabile. Datorită unor criterii ecologice transparente,
consumatorii pot face alegeri conștiente, fără a renunța însă la calitatea produselor.
Eticheta ecologică recompensează, de asemenea, producătorii care aleg să
conceapă produse rezistente și reparabile, promovând astfel economisirea
resurselor și inovarea”, a declarat comisarul european pentru mediu, afaceri
maritime și pescuit Karmenu Vella.

Pentru a fi eligibili să folosească eticheta ecologică,
producătorii de calculatoare vor trebui să aibă în vedere,
în procesul de proiectare și fabricație, eficiența energetică
și posibilitatea de actualizare a dispozitivelor, precum și
ușurința cu care acestea pot fi demontate pentru a se
recupera și recicla resursele componente.
În cazul articolelor de mobilier, noile criterii solicită
producătorilor să efectueze o evaluare mai detaliată a
ciclului de viață, acordând totodată o atenție specială
compușilor și reziduurilor periculoase, ce pot contribui la poluarea aerului din
încăperi.
A fost acordată o atenție deosebită îmbunătățirii responsabilității sociale a
companiilor, potrivit standardelor internaționale, în ceea ce privește condițiile de
muncă aplicabile liniilor de asamblare finală a articolelor de încălțăminte.
Criteriile revizuite sunt valabile timp de șase ani de la data adoptării.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor
totalitare și autoritare
Cu ocazia Zilei europene a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și
autoritare (23 august), prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans
și comisarii europeni Věra Jourová și Tibor Navracsics au dat publicității următoarea
declarație comună:
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„La 23 august 1939, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat Pactul Ribbentrop-Molotov. Acest eveniment a
marcat începutul uneia dintre cele mai întunecate perioade din istoria recentă a continentului nostru, conducând la
deportarea, tortura și asasinarea a zeci de milioane de persoane, sub mai multe regimuri totalitare. Deși sfârșitul
celui de-al Doilea Război Mondial a marcat înfrângerea regimului nazist, pentru mai multe popoare din Europa
Centrală și de Est suferințele au continuat, sub alte regimuri totalitare.
Astăzi, când se împlinesc 77 de ani de la semnarea Pactului, vom comemora toate victimele regimurilor totalitare și
autoritare care au lăsat urme profunde în mai multe regiuni ale Europei în secolul XX. Ziua europeană a comemorării
victimelor regimurilor totalitare și autoritare păstrează vie amintirea victimelor și le aduce un omagiu. Această
comemorare ne ajută, de asemenea, să ne reamintim de lecțiile desprinse din acest capitol întunecat al istoriei
europene.
Din fericire, tinerele generații de europeni din ziua de azi nu au cunoscut viața sub un regim totalitar sau autoritar.
Cu toate acestea, nu trebuie niciodată să considerăm că libertățile pe care le avem sunt ceva de la sine înțeles. Prin
urmare, este deosebit de important, acum mai mult decât oricând, să conservăm memoria istorică și să ne
menținem angajamentul nostru privind democrația, drepturile fundamentale și statul de drept.
Memoria istoriei Europei ar trebui să cultive angajamentul nostru de a apăra valorile și principiile comune.”
23 August, Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare a fost instituită
începând din 2009.
La 23 august 2016, cu ocazia Zilei de comemorare din anul în curs, comisarul Tibor Navracsics, responsabil pentru
educație, tineret, cultură și sport, a participat la un program comemorativ și la conferința ministerială găzduită de
Președinția slovacă a Consiliului Uniunii Europene, la Bratislava.
Sursa: www.ec.europa.eu

Energie rece: proiect inovator cu participare românească
Proiectul „Energie rece” (Cold Energy), dezvoltat în colaborare cu firma românească Agricola Pagnan SRL,
este unul dintre cele 15 proiecte inovatoare aprobate de Comisia Europeană la sfârșitul săptămânii trecute. Scopul
lui este de a produce și comercializa un sistem de refrigerare inovator brevetat, ce ar permite utilizatorilor să
economisească între 30% și 50% din consumul de energie. Finanțarea UE acordată proiectului se ridică la peste 2,4
milioane de euro.

„Sprijinirea inovării, ca sursă de creștere economică și de creare de locuri de muncă, este
pilonul central al programului Orizont 2020. Oferim astfel companiilor de top inovatoare, un
sprijin important în cursa către desfacerea pe piață a propriilor produse, prin furnizarea
unui acces rapid la fonduri europene în valoare de 32 de milioane de euro” , a declarat
comisarul european Carlos Moedas, responsabil pentru cercetare, știință și inovare, la
anunțarea rezultatelor.

Cele 15 proiecte au fost selectate în cadrul celei de-a cincea ediții a Schemei „Cale
rapidă către inovare” (Fast Track to Innovation - FTI). Ele reunesc 70 de parteneri din
19 țări.
Proiectele acoperă diverse domenii de activitate, cum ar fi tehnologia necesară pentru elaborarea de materiale
compozite pentru aeronave sau cea pe bază de electrozi de plumb pentru bolile cardiace, roboții destinați utilizării în
lucrările pentru podgorii, fațadele de sticlă prefabricate durabile sau un nou tratament pentru boala arterială
periferică.
Schema-pilot FTI a fost lansată în ianuarie 2015. În cea de-a cincea rundă au fost depuse, până la data-limită de
1 iunie 2016, 280 de propuneri de proiecte, ce implicau 1.194 de parteneri.
Numărul total de propuneri primite de la lansarea programului a ajuns astfel la 1.446. Au fost selectate pentru
finanțare 77 proiecte cu o valoare totală de aproape 166,5 milioane de euro. Aproape jumătate dintre
participanții la proiecte (44%) sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).
Următoarea, și ultima, rundă este programată pentru 25 octombrie 2016.
Sursa: www.ec.europa.eu
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15 milioane de euro pentru IMM-urile din agricultură
Banca Europeană de Investiții (BEI) a oferit un împrumut de 15 milioane de euro companiei
Agricover Credit IFN pentru a finanța proiectele de dimensiuni reduse implementate de IMM
-urile din domeniul agricol. Este primul acord încheiat în România în cadrul Fondului
European pentru Investiții Strategice (FEIS), pilonul central al Planului de Investiții pentru
Europa (#investEU), lansat de Comisia Juncker.

„Anunțul făcut de BEI, de a furniza finanțarea de tip capital de stat (seed finance) pentru IMM-urile românești din
agricultură, oferă un binevenit impuls investițiilor, creării de locuri de muncă și creșterii economice în zonele rurale.
Acest proiect ar trebui să funcționeze drept model de bază pentru cele similare, în așteptare, în întreaga Europă
rurală”, a declarat comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan.
Agricover Credit IFN este, în prezent, singura instituție financiară din România axată în mod exclusiv pe
finanțarea agricultorilor și a proiectelor lor. Împrumutul de la BEI va ajuta la găsirea de soluții pentru lipsa
finanțărilor necesare IMM-urilor agricole din România și va contribui, astfel, la mai buna utilizare a potențialului
agriculturii românești.
Sursa: www.ec.europa.eu

Ruxandra Draghia-Akli, numită director general-adjunct
Dna Ruxandra Draghia-Akli a fost numită director general adjunct al Direcției Generale
pentru Cercetare și Inovare (DG RTD) din cadrul Comisiei Europene. Ea va prelua
această funcție începând cu data de 1 septembrie 2016. Dna Draghia-Akli este unul dintre cei
4 noi directori generali adjuncți, alături de dna Charlina Vitcheva - Centrul Comun de
Cercetare (DG JRC), dl Mario Campolargo - Direcția Generală Informatică (DG DIGIT) și dl
Carlos Alegria - Direcția Generală Interpretare (SCIC).
Noul director general adjunct are cetățenie română și s-a alăturat Comisiei Europene în 2009,
în cadrul Direcției Generale pentru Cercetare și Inovare. Anterior, dna Draghia-Akli a
desfășurat, timp de aproape 20 de ani, o activitate de medic și cercetător în România, Franța
și SUA. Ultimul post ocupat, înainte de a-și începe activitatea în cadrul Comisiei Europene, a
fost cel de vicepreședinte pentru cercetare al unei companii de cercetare din domeniul biotehnologiei. În cadrul
Comisiei Europene, ea ocupă actualmente poziția de director în Direcția Sănătate din cadrul DG RTD. Aici, dna
Draghia-Akli conduce o echipă de circa 150 de persoane și gestionează un buget de aproximativ 1,3 miliarde de
euro.

CONCURSURI
Concursul de clipuri video „Geen-Go 2016”
Dacă ești interesat de calitatea alimentelor, de economia circulară, de utilizarea durabilă a resurselor planetei ,
realizează un filmuleț de maxim 4 minute (de preferat 60-90 secunde) și înscrie-l în
concursul Green-Go 2016, în una dintre cele 3 categorii:
• Small is beautiful
Realizează un filmuleț despre problemele cauzate de agricultura intensivă sau ce
vizează soluții pentru agricultura la scară mică, care să sensibilizeze și să inspire pe
alții!
• Round’n’round
Fă-ți vocea auzită prin intermediul unui filmuleț despre beneficiile economiei
circulare și pentru utilizarea durabilă a resurselor planetei noastre!
• Act naturally!
Exprimă-ți susținerea pentru natura Europei!
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Concursul „Fotograful de călătorie al anului”
Dacă ești fotograf amator sau profesionist, ai peste 19 ani, poți participa la concursul Fotograful de călătorie al
anului. Categoriile concursului sunt:
• Mankind - portofoliu
• Land, sea, sky - portofoliu
• Journey & Adventures - portofoliu
• Eye to Eye - noi talente
• Wildlife & Nature - o fotografie
• Cities - Architecture & Spaces - o fotografie
• Shaped by Light - o fotografie
• iTravelled iCaptured - dispozitive mobile
• Travel Shorts - video HD
Pentru mai multe detalii legate de: participare, înscriere și premii accesați site-ul tpoty.com.
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