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Î
ntreprinderile mici și mijlocii (IMM) pot întâm-
pina difi cultăţi în respectarea cerinţelor din le-
gislaţia mediului și în luarea de măsuri pentru 

îmbunătăţirea efi cienţei lor ecologice. Programul 
de asistenţă al UE pentru conformitatea ecologică 
destinat IMM-urilor (ECAP) oferă o mână de ajutor, 
punând la dispoziţie resursele, informaţiile și instru-
mentele de care au nevoie întreprinzătorii Europei 
pentru a-și ecologiza operaţiunile.

În proporţie de aproximativ 99% din totalul 

întreprinderilor și 57% din valoarea adăugată 

economică, IMM-urile acoperă o cotă semnifi -

cativă din activitatea economică din UE. Asta 

înseamnă că, deși companiile individuale pot 

avea un impact redus asupra mediului, efectul 

combinat al activităţilor acestora este conside-

rabil. Prin urmare, este important ca, pentru 

a realiza progrese, eforturile de soluţionare 

a problemelor să includă și IMM-urile.

O situaţie ambiguă

Cu toate acestea, multe IMM-uri din Europa nu 

cunosc impactul pe care îl au operaţiunile lor 

asupra mediului sau legislaţia care se aplică în 

cazul lor. Aceasta se întâmplă dintr-o serie de 

motive. 

IMM-urile viitorului: 
mai ecologice şi mai competitive

I n t ro d u c e re

Mici ,  ecologice ș i  competit ive

Eco-inovaţia – o oportunitate

Compania scoţiană Windsave a elaborat un mic sistem generator cu turbină eoliană, care folosește viteza 

mică a vântului pentru a genera electricitate și care este proiectat pentru a fi  montat pe aproape orice 

clădire, oferind utilizatorilor atât satisfacţii fi nanciare, cât și ecologice. 

Turbina este primul produs din lume realizat cu costuri reduse care furnizează electricitate direct pentru 

locuinţe și alte clădiri doar prin conectarea sursei la priza de perete. 

Sistemul folosește viteza vântului pentru a genera electricitate ecologică și reprezintă prima sursă de putere, 

reducând astfel cantitatea de electricitate din reţeaua naţională și, prin urmare, cantitatea de CO
2
 emisă. 

Pentru utilizatorii casnici și non-profi t, produsul costă 2 366 € și asigură o economie anuală la facturile de 

curent de aproximativ 250 €. Asta înseamnă că valoarea sistemului turbinei ar trebui să fi e recuperată în 

aproximativ cinci ani.

Consumul pe scară largă în rândul serviciilor publice, cum ar fi  școlile, ar putea avea un impact semnifi cativ 

asupra nivelurilor de emisie a CO
2
.
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I n t ro d u c e re

În primul rând, în general, companiilor mici le 

lipsesc resursele dedicate și expertiza pentru a 

se implica în probleme de mediu sau juridice. 

Acestea tind să aibă perioade mai scurte de 

planifi care și un acces mai limitat la capital 

decât cele mari, însemnând că investiţiile 

directe în tehnologii ecologice au mai puţin 

o justifi care economică sau sunt imposibil de 

realizat. De asemenea, în prezent, există puţi-

ne stimulente comerciale sau o recunoaștere 

limitată a atitudinii ecologice.

În plus, IMM-urile sunt deseori sub nivelul 

multor sisteme și legislaţii europene privind 

mediul, cum ar fi  schema de comerţ cu emisii, 

principala acţiune a UE privind schimbările 

climatice, sau Directiva privind prevenirea și 

Mâncare ecologică la domiciliu

Sotral este un IMM italian care livrează mâncare către școli, spitale și armată. Pentru a respecta cerinţele de 

igienă și de mediu este esenţial ca alimentele să ajungă la timp și la temperatura corectă. 

Folosind sistemul declaraţiei de mediu a produsului, compania a analizat impactul asupra mediului al afa-

cerii sale și a făcut îmbunătăţiri. Aducând la același nivel efi cienţa ecologică și cea economică și reducând 

gradul de utilizare a resurselor lor fi nanciare și naturale, Sotral a putut reduce dioxidul de carbon produs 

pentru fi ecare mâncare transportată, în același timp, crescându-și cifra de afaceri. 

Schimbări precum trecerea la un combustibil alternativ, mai ieftin, precum metanul, au demonstrat că anali-

zele din punct de vedere ecologic pot avea și un efect comercial pozitiv. Angajaţii au fost totodată încurajaţi 

să abordeze afacerea într-un mod mai responsabil și mai durabil.

Sotral arată că măsurile luate pentru a îmbunătăţi impactul unei companii asupra mediului nu trebuie să 

dăuneze profi tabilităţii acesteia. De fapt, opusul este adevărat – cifra sa de afaceri a crescut cu peste 15% în 

2005 și cu 25% în 2006, existând o tendinţă de creștere continuă în 2007. În urma unei evaluări a ciclului de 

viaţă, compania a mers chiar mai departe și a dezvoltat o nouă unitate de distribuţie ecologică pentru a-și 

extinde acţiunea pozitivă.
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Mici ,  ecologice ș i  competit ive

controlul integrat al poluării (PCIP), care regle-

mentează poluarea industrială.

O atitudine îmbunătăţită a companiilor faţă de 

mediu este de obicei determinată de nevoia 

de a respecta regulamentele și de punerea în 

aplicare a regulilor de către autorităţi. Cu toate 

acestea, acţiunile precum inspecţiile sunt 

insufi ciente pentru a asigura conformitatea și 

rareori produc schimbări permanente în atitu-

dinea IMM-urilor. 

Acești factori înseamnă că IMM-urile pot pier-

de din vedere benefi ciile semnifi cative pe care 

le poate aduce ecologizarea operaţiunilor lor. 

O gestionare mai ecologică poate reduce cos-

turile, spre exemplu prin îmbunătăţirea efi ci-

enţei energetice și a resurselor. De asemenea, 

aceasta poate dezvolta condiţii mai sănătoase 

și mai sigure pentru lucrători prin reducerea 

expunerii la substanţele chimice sau a poluării 

aerului. 

Companiile care depun cu adevărat eforturi 

pentru a-și ecologiza operaţiunile, își asigură 

deseori benefi cii suplimentare. Spre exemplu, 

acestea pot dobândi acces la mai multe opor-

tunităţi de afaceri, de pildă prin posibilitatea 

de a servi companiile mari sau autorităţile 

PROGRAMUL ECAP

Adoptat în octombrie 2007, Programul de asistenţă pentru conformitatea ecologică destinat IMM-urilor 

(ECAP) asigură un cadru pentru a ajuta companiile mici și mijlocii să implementeze legislaţia europeană de 

mediu și să reducă impactul activităţilor lor asupra mediului. 

Sunt planifi cate acţiuni pentru:

  O mai bună reglementare în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor pentru a reduce la minim po-

vara administrativă a conformităţii din partea IMM-urilor. Comisia Europeană examinează toată legislaţia 

comunitară pentru a identifi ca punctele în care se pot reduce costurile inutile sau povara administrativă. 

De asemenea, aceasta colaborează cu autorităţile de implementare și caută să implice mai mult sectorul 

IMM-urilor în dezvoltarea noilor politici. 

  Dezvoltarea unor sisteme personalizate mai accesibile de management de mediu pentru a integra pre-

ocupările legate de protecţia mediului în activităţile principale ale IMM-urilor într-un mod coerent și 

rentabil.

  Asistenţă fi nanciară orientată pentru a promova și sprijini iniţiativele care vizează producţia durabilă la 

nivelul IMM-urilor, propuse de autorităţile publice sau de reţelele de sprijin al întreprinderilor .

  Dezvoltarea la nivel local a cunoștinţelor de specialitate în domeniul protecţiei mediului pentru IMM-uri 

pentru a compensa lipsa de know-how la nivelul companiei. 

  O mai bună comunicare și informaţii specifi ce. Site-ul web al ECAP, care este deja on-line, va fi  urmat de 

o serie de noi instrumente informaţionale planifi cate. 
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Mici ,  ecologice ș i  competit ive

I n t ro d u c e re

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ DE MEDIU

Există o serie de aspecte în legislaţia europeană de mediu, care sunt relevante pentru IMM-uri:

Calitatea aerului şi zgomotul

Normele europene stabilesc limite privind emisiile anumitor poluanţi, cum ar fi  dioxidul de sulf (SO
2
), oxidul 

de azot (NO
x
), compușii organici volatili (VOC), amoniacul (NH

3
) și plumbul. Acestea pot fi  traduse în norme-

le naţionale care impun obligaţii acelor companii emiţătoare de astfel de substanţe.

Se stabilesc niveluri maxime de zgomot pentru echipamentele utilizate în aer liber în construcţii și în alte 

industrii.

Produse chimice 

Regulamentul UE privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Limitarea Produselor Chimice (REACH), 

care a intrat în vigoare în 2006, stabilește obligativitatea tuturor companiilor care produc sau folosesc pro-

duse chimice să se asigure că acestea sunt sigure. Cele mai periculoase produse chimice vor fi  eliminate.

publice care impun criterii de mediu din par-

tea furnizorilor lor. De asemenea, acestea își 

pot crea o imagine de companie responsabilă 

și o pot folosi ca instrument de marketing - un 

factor care devine din ce în ce mai important.  

Transmiterea know-how-ului

Comisia Europeană înţelege presiunile cu care 

se confruntă IMM-urile și a elaborat Programul 

de asistenţă pentru conformitatea ecologică 

destinat IMM-urilor (ECAP) (a se vedea caseta) 

pentru a asigura resursele și pentru a pune la 

dispoziţia companiilor know-how-ul necesar.

ECAP evidenţiază o serie de acţiuni care 

vizează reducerea poverii administrative de 

respectare a regulamentului, accesibilitatea 

și efi cienţa din punct de vedere al costurilor 

a schemelor de gestionare ecologică pentru 

IMM-uri, asigurarea de asistenţă fi nanciară 

specifi că și asigurarea unui acces mai larg la 

expertiza de mediu în regiunile lor locale și la 

informaţii specifi ce.

Această broșură oferă o descriere a programu-

lui, cu prezentarea elementelor esenţiale pri-

vind politica de mediu și IMM-urile, împreună 

cu studii de caz din spaţiul UE.
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Managementul de mediu 

Firmele pot introduce un management de mediu mai bun prin mai multe iniţiative, cum ar fi  Sistemul de 

Management și Audit (EMAS), Evaluarea ciclului de viaţă și Responsabilitatea socială corporativă.

Produse mai ecologice 

Mai multe politici ale Uniunii vizează încurajarea produselor mai ecologice. Achiziţiile publice ecologice 

(GPP) înseamnă că autorităţile publice pot stabili criterii de mediu atunci când cumpără produse sau 

servicii. 

Eticheta ecologică a Uniunii Europene facilitează identifi carea de către consumatori a produselor 

ecologice. 

Politica integrată privind produsele (IPP) vizează impacturile asupra mediului care rezultă din fi ecare fază 

a ciclului de viaţă a unui produs. Pentru dispozitive electrice și electronice, Directiva privind produsele con-

sumatoare de energie (EuP) stabilește reguli relative la proiectarea ecologică, în timp ce Directiva privind 

deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) și cea privind restricţiile de utilizare a anumitor 

substanţe periculoase (RoHS) acoperă materialele care pot fi  folosite în echipamentele electrice și electro-

nice și modul în care acestea sunt tratate atunci când devin deșeuri. Directiva privind vehiculele scoase din 

uz (ELV) face același lucru pentru autovehiculele casate. 

Deşeuri 

Există o serie de fragmente în legislaţia UE privind diferite aspecte ale deșeurilor și gestionarea acestora. 

Companiile trebuie să se asigure că deșeurile pe care le produc sunt tratate în mod efi cient, sigur și ecologic 

și trebuie să suporte costurile tratării acestora. Legislaţia specifi că acoperă ambalarea, vehiculele, bateriile, 

uleiurile, echipamentele electrice, deșeurile alimentare, deșeurile periculoase și transportarea deșeurilor. 

Apa 

Legislaţia UE vizează reducerea poluării și îmbunătăţirea calităţii apei potabile din Europa, a apei din râuri, 

lacuri și mări. Directivele controlează emisiile din sectoare industriale și agricole specifi ce, ape urbane rezi-

duale și substanţe periculoase.

Solul

Există mai multe acte legislative individuale referitoare la deversările în sol. Acestea cuprind norme privind 
caracterul biodegradabil al detergenţilor, al poluanţilor organici persistenţi, al nitraţilor şi al mercurului.

Legislaţia acoperă şi sectoare specifi ce ale căror activităţi au un impact asupra solului, cum ar fi  gropile de 
gunoi, industriile extractive şi agricultura. Strategia tematică a Comisiei Europene privind solul prevede măsuri 
suplimentare luate pentru a proteja solul, aceasta fi ind publicată în 2006.

Pentru a se respecta legislaţia centrală a UE este necesar să se pună în aplicare legi naţionale, însă normele pot 
varia de la o ţară la alta.
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E
ste posibil ca IMM-urile să considere legislaţia 
de mediu complexă și greu de înţeles și, în ge-
neral, cu cât este mai mică o companie, cu atât 

este mai difi cil. În perspectivă, legislaţia trebuie să 
ţină cont de aceste difi cultăţi. Cerinţele pot fi  defi -
nite mai bine, iar procedurile simplifi cate, pentru 
a realiza aceleași obiective de mediu cu birocraţie 
mai puţină și la costuri reduse.

Primul pas spre o „mai bună reglementare” îl 

reprezintă formularea efectivă și aplicarea le-

gislaţiei în sine. Comisia Europeană și guverne-

le naţionale conlucrează pentru a-și proiecta 

toată legislaţia în așa fel încât să se reducă po-

vara administrativă. Resursele companiei pot 

fi  apoi orientate spre îmbunătăţirea efectivă a 

performanţei și a conformităţii ecologice, în loc 

să fi e dedicate formalităţilor administrative.

Simplifi care

În prezent, Comisia examinează toată legisla-

ţia UE pentru a identifi ca punctele în care se 

pot reduce administraţia și costurile inutile în 

ceea ce privește informaţiile pe care aceasta le 

solicită din partea IMM-urilor. 

José Manuel Barroso, Președintele Comisiei 

Uniunii Europene, și-a luat angajamentul de 

a limita legislaţia Uniunii la „strictul necesar 

pentru a ne atinge obiectivele afi rmate”. 

Scopul acestui program, pe care l-a lansat în 

2007, este de a reduce povara administrativă 

a companiilor cu 25% până în 2012. Un raport 

al Comisiei din primul an al acţiunii lansate cu 

scopul de simplifi care a estimat că s-au realizat 

Reducerea birocraţiei
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Mici ,  ecologice ș i  competit ive

Bavaria: stabilirea acordului de îmbunătăţire

Acordul de mediu bavarez oferă stimulente pentru IMM-urile care iau măsuri pentru a îmbunătăţi impactul 

companiilor lor asupra mediului, depășind măsurile impuse de lege. Sistemul are la bază acorduri stabilite 

între IMM-uri și autorităţi publice, în cadrul cărora companiile pot primi asistenţă fi nanciară sau pot fi  scutite 

de unele obligaţii administrative, dacă își îmbunătăţesc dosarul de mediu dincolo de simpla conformitate 

cu legislaţia. Se realizează în mod regulat evaluări pentru a asigura atingerea obiectivelor.

Un aspect important este faptul că IMM-urile primesc subvenţii pentru a introduce sisteme de management 

al mediului, precum Sistemul de Management și Audit Ecologic al Uniunii Europene (EMAS), prin care se 

monitorizează în mod continuu performanţele în ceea ce privește mediul. Companiile obţin scutire de la 

anumite cerinţe administrative, cum ar fi  monitorizarea și raportarea emisiilor și a deșeurilor, sau inspecţia 

instalaţiilor în cadrul Legii germane privind apa.
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Ţările de Jos: o autorizaţie complexă

Ministerul Mediului din Ţările de Jos (VROM) și-a simplifi cat procedurile prin consolidarea cerinţelor sale 

privind autorizarea într-un singur cadru. În jur de 25 de tipuri diferite de autorizaţii au fost reduse la una 

singură.

Iniţiativa unește o serie de autorizaţii emise de VROM, inclusiv cele pentru prevenirea și controlul integrat 

al poluării (IPPC), construcţii, proiectări spaţiale și alte aspecte privind protecţia aerului. În plus, noua au-

torizaţie cuprinde aspecte care intră sub incidenţa altor ministere, inclusiv apa, monumentele și protecţia 

naturii.

Noul sistem oferă de asemenea un formular de cerere mai simplu, pe internet, care permite solicitanţilor să 

completeze numai secţiunile care sunt direct relevante pentru ei. 
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deja economii de 500 milioane €, cu peste 

300 de acte legislative eliminate. Procesul este 

prevăzut a se intensifi ca în anii care urmează.

La nivel naţional, costurile pot fi  reduse prin 

evitarea cererilor în două exemplare, folosind 

soluţii informatice pentru a partaja informaţii 

comune și prin simplifi carea modului în care 

acestea trebuie să fi e prezentate. Procedurile 

de autorizare pot fi  simplifi cate și totodată 

trebuie să se identifi ce opţiuni precum înfi in-

ţarea de ghișee unice pentru companii, unde 

acestea să depună cereri pentru autorizaţii și 

alte proceduri de reglementare.

Învăţarea din cele mai bune practici este de 

asemenea importantă. S-a realizat deja un stu-

diu al celor mai efi ciente acţiuni de asistenţă 
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IMPEL: PUNEREA ÎN APLICARE COMUNĂ

Afl ată în funcţiune din 1992, IMPEL (Reţeaua europeană de punere în aplicare a legislaţiei din 

domeniul mediului) este o reţea informală a autorităţilor europene de mediu care conlucrea-

ză pentru a îmbunătăţi aplicarea legislaţiei. 

Dintre priorităţile reţelei, colaborarea internaţională prin intermediul reţelei vizează schimbul 

de informaţii în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor europene în domeniul mediu-

lui, activităţile de inspectare, reţeaua fi ind un instrument de îmbunătăţire a legislaţiei.

pentru a îmbunătăţi punerea în aplicare a 

legislaţiei de mediu, identifi cându-se 76 de ac-

ţiuni de succes în 24 de ţări. Cunoștinţele 

extrase din aceste exemple vor fi  răspândite la 

scară largă în spaţiul UE.

Procesul de punere în aplicare 
îmbunătăţit

Autorităţile de mediu din Europa colaborează 

prin intermediul reţelei IMPEL (a se vedea 

caseta), iar Comisia va continua să lucreze cu 

această reţea pentru a îmbunătăţi procesul 

de punere în aplicare a legislaţiei de mediu. În 

mod specifi c, IMPEL va contribui la revizuirea 

orientărilor curente privind criteriile pentru 

inspecţiile de mediu, folosindu-și experienţa 

practică în ceea ce privește nevoile și con-

strângerile IMM-urilor.

Se pot evita multe probleme legate de pune-

rea în aplicare a legislaţiei printr-o mai mare 

implicare a părţilor interesate din IMM-uri în 

procesul decizional – atunci când politicile se 

propun pentru prima dată și apoi când aces-

tea sunt puse în practică. Comisia va căuta 

o consultare mai strânsă atunci când elabo-

rează și pune în aplicare legislaţii noi, aceasta 

consolidându-și recent orientările pentru ca 

evaluările impactului opţiunilor politicii și al 

legislaţiei existente să ia mai mult în conside-

rare IMM-urile.
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C
ompaniile își pot îmbunătăţi foarte mult 
performanţele de mediu sub aspectul efi ci-
entizării costurilor prin adoptarea unor sis-

teme de gestionare a mediului, precum Sistemul de 
Management și Audit Ecologic al Uniunii Europene 
(EMAS). Dezvoltarea unor sisteme adaptate necesi-
tăţilor IMM-urilor va determina creșterea preluării 
acestora.

Sistemele de management al mediului (EMS) 

stabilesc un cadru pentru organizaţii, pentru 

ca acestea să evalueze și să raporteze impactul 

lor asupra mediului și apoi să planifi ce luarea 

unor măsuri pentru a obţine îmbunătăţiri în 

mod corespunzător. 

Adoptarea unui EMS foarte cunoscut asigură 

respectarea legislaţiei de către companii, 

aducând totodată un plus de efi cienţă și eco-

nomii de cost în operaţiuni. Experienţa arată că 

acestea au o infl uenţă mult mai pozitivă asupra 

implicării ecologice a unei companii decât in-

specţiile sau verifi cările pentru conformitate și 

aduc benefi cii mult mai mari în ceea ce privește 

creșterea efi cienţei.

Sistemul de Management și Audit Ecologic 

European (EMAS, a se vedea căsuţa) reprezintă 

sistemul de management al mediului dezvol-

tat de UE. Sistemul este, în prezent, în curs de 

revizuire pentru a-l face mai robust și mai fi abil 

în ceea ce privește atât performanţa din punct 

de vedere al mediului, cât și conformitatea 

legală și pentru a facilita aplicarea acestuia în 

cadrul IMM-urilor. În ultimii ani s-au dezvoltat 

mai multe sisteme, fi e pentru a satisface ne-

voile unui anumit sector comercial, fi e pentru 

a aborda probleme de mediu.

Pentru autorităţile de reglementare, sistemele 

de management pot reprezenta o garanţie 

a faptului că se îndeplinesc cerinţele legale de 

către companii, în timp ce o acceptare mai mare 

a unui certifi cat EMS, cum ar fi  un sistem EMAS, 

reprezintă o alternativă fi abilă la verifi cările 

pentru conformitate sau la inspecţii și reduce 

cerinţele administrative pentru companii. 

Creând soluţii 

ECAP ia o serie de măsuri care vizează ac-

cesibilitatea sistemelor de management al 

Sisteme personalizate 
de management de mediu   
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mediului pentru IMM-uri. Comisia va promova 

introducerea EMAS prin grupuri de IMM-uri 

care conlucrează, încurajând parteneriatele 

publice-private în acest sens. Aceasta ar trebui 

să determine reducerea costurilor de audit și 

consultanţă pentru fi rmele individuale și faci-

litarea schimbului de informaţii între diferite 

organizaţii. De asemenea, aceasta ar însemna 

că companiile care conlucrează pot adopta 

o politică de mediu coerentă. 

RADIOGRAFIA ECOLOGICĂ A UNEI COMPANII

Sistemul de Management și Audit Ecologic al Uniunii Europene (EMAS) reprezintă un instrument de mana-

gement al mediului care ajută companiile și alte organizaţii să evalueze, să raporteze și să-și îmbunătăţească 

performanţa în ceea ce privește mediul.

Pentru a obţine o certifi care EMAS, organizaţia trebuie să realizeze o analiză de mediu amănunţită a tuturor 

activităţilor sale, să stabilească un sistem de management al mediului în baza acestei analize și să realizeze 

acţiuni regulate de audit și declaraţii privind performanţa din punct de vedere al mediului.

Înregistrarea EMAS asigură conformitatea unei companii cu legislaţia europeană de mediu și previne apli-

carea de amenzi. Companiile pot identifi ca modul în care pot să-și efi cientizeze procesele din punct de 

vedere ecologic și astfel pot să facă economii de costuri. În plus, ajută la prevenirea necesităţii unor acţiuni 

costisitoare de remediere. 

CUM SĂ FIE MAI UŞOR

EMAS poate fi  un sistem complex și sofi sticat în ceea ce privește dezvoltarea și punerea în aplicare. 

Instrumentul EMAS Easy reprezintă un proiect menit să dezvolte, în statele membre ale UE și în ţările candi-

date, capacitatea de a implementa sistemele de management și audit în IMM-uri. 

Acesta face apel la un proces cunoscut drept „Eco-cartografi ere” pentru identifi carea problemelor de mediu 

pe o hartă simplifi cată a unităţilor de producţie. Rezultatele exerciţiului de cartografi ere sunt folosite pentru 

a completa zece formulare simple, concepute în mod specifi c pentru a asigura conformitatea cu cerinţele 

EMAS.

Proiectele pilot EMAS Easy la nivel naţional au fost lansate în decembrie 2004 și sunt prevăzute să acopere 

toate statele membre până în 2009. Proiectele pilot au vizat instruirea a cinci experţi naţionali și a zece IMM-

uri pentru a folosi acest sistem. Întreprinderile cu cele mai bune performanţe au primit certifi carea EMAS. 

Proiectele fi nalizate cu succes au demonstrat faptul că este perfect posibil să se implementeze sistemul 

EMAS în organizaţii foarte mici. 

Informaţii suplimentare: 

EMAS: http://ec.europa.eu/environment/emas/about/summary_en.htm

EMAS Easy: http://www.emas-easy.eu/
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Tipărituri mai ecologice

Editura CREW a fost una dintre primele companii din Ungaria care au dobândit certifi carea EMAS în 2005. 

Compania - care are 33 de angajaţi – a lucrat cu Követ, Asociaţia Ungară pentru Management Ecologic, 

și a folosit instrumentul EMAS Easy pentru a „eco-cartografi a” problemele de mediu. Depozitarea mate-

rialelor periculoase și a deșeurilor, consumul de energie, zgomotul și deșeurile de hârtie au fost aspecte 

identifi cate pentru luarea unor măsuri corective. 

S-a dezvoltat un program de acţiune pentru 2005-2006 pentru a soluţiona problemele identifi cate. Primul 

an a culminat cu unele îmbunătăţiri semnifi cative – deșeurile periculoase pe tonă de material editat au 

scăzut cu 40%, deșeurile de hârtie cu 40%, consumul de apă cu 45% și consumul de energie cu 55%.

Informaţii suplimentare: 

http://ec.europa.eu/environment/sme/cases/cases10_en.htm

Există deja instrumente precum EMAS Easy (a 

se vedea studiul de caz) pentru implementarea 

EMAS în cadrul IMM-urilor. Acestea vor fi  apoi 

dezvoltate și aplicate pe o scară mai largă în 

proiecte din toate statele membre ale UE. S-a 

derulat deja o fază pilot a EMAS Easy în noile 

state membre, indicând că înregistrarea com-

pletă EMAS este fezabilă, chiar și în companiile 

cele mai mici. 

Această revizuire va reduce totodată sarcina 

administrativă a EMAS, fapt deosebit de benefi c 

pentru IMM-uri. Ar trebui ca EMAS să devină 

mai accesibil, mai ușor de înţeles și mai efi cient, 

cu mai puţină birocraţie, păstrând aceleași stan-

darde ridicate. 

O altă prioritate o reprezintă și îmbunătăţirea 

vizibilităţii sistemului prin activităţi de promo-

vare realizate de Comisie și de statele membre. 

O sensibilizare mai mare va face ca EMAS să 

devină un instrument de marketing mai valoros 

pentru companiile înregistrate. 
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Î
ntreprinderile au nevoie de stimulente fi nancia-
re și de sprijin pentru a adopta sau pentru a dez-
volta cele mai inovatoare tehnologii de mediu și 

practici comerciale. Pentru IMM-uri și mediu se alo-
că fonduri specifi ce în cadrul diferitelor mecanisme 
UE pentru perioada 2007-2013.

Companiile care adoptă cele mai inovatoare 

tehnologii de mediu și practici comerciale pot 

să-și îmbunătăţească rapid performanţele și 

conformitatea din punct de vedere ecologic. 

Însă, IMM-urile au deseori nevoie de stimulen-

te și de sprijin fi nanciar pentru a realiza inova-

ţii, deoarece acestea au o posibilitate restrânsă 

de a face investiţii în tehnologii de mediu și, 

deseori, au nevoie de sprijin suplimentar pen-

tru a putea participa la programe de cercetare 

comune.

Există o serie de instrumente UE puse la dispo-

ziţia IMM-urilor pentru a le ajuta să-și asigure 

conformitatea cu legislaţia, să dezvolte pro-

duse mai ecologice, să folosească tehnologii 

mai curate, să economisească energie și să fi e 

implicate în proiecte de cercetare (a se vedea 

căsuţa pentru o explicaţie a instrumentelor). 

Deși acestea sunt mecanisme comunitare, 

autorităţile naţionale și regionale deseori 

gestionează și alocă fonduri pentru utilizarea 

acestor instrumente.

Programul LIFE+, principalul instrument 

fi nanciar al UE pentru proiecte de mediu, in-

clude pe lista priorităţilor sale sprijinul acordat 

IMM-urilor pentru proiecte privind măsuri de 

asistenţă pentru obţinerea conformităţii eco-

logice, în perioada 2007-2013. Printre acţiuni 

se numără, de exemplu, dezvoltarea unor 

organisme coordonatoare de grup pentru 

înregistrarea EMAS, programe regionale de 

asistenţă pentru conformitate pentru a oferi 

IMM-urilor audituri și îndrumări în domeniul 

mediului, iniţiative de informare specifi ce 

sectoarelor sau instruirea reţelelor de sprijin 

pentru companii.

Finanţare orientată    
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Un pas ecologic în direcţia bună

EcoStep reprezintă un sistem complex, integrat, de management al mediului, calităţii și protecţiei muncii, 

proiectat pentru IMM-uri. În schimbul unui cost suplimentar modest, acesta ajută întreprinderile să se califi ce 

pentru EMAS, Sistemul de Management și Audit Ecologic al UE (a se vedea caseta de la pagina 14).

Noul sistem va genera atât benefi cii economice, cât și ecologice prin reducerea consumului de resurse și op-

timizarea proceselor comerciale. De asemenea, acesta va sensibiliza în legătură cu problemele de protecţie 

a mediului și a muncii.

Proiectul fi nanţat de UE caută să facă din EcoStep un sistem standard pentru IMM-urile din Europa. Pentru 

cultivatorii de struguri la scară mică, s-a dezvoltat o versiune modifi cată, EcoStep Vinicultura.

EcoStep aplică o schemă nouă de fi nanţare cunoscută drept „contractarea managementului”. Astfel, costurile 

aferente implementării acesteia sunt fi nanţate din economiile acumulate în urma implementării schemei. 

Sistemul a fost dezvoltat de Ministerul de Stat Hessen pentru mediu, regiuni rurale și protecţia consumato-

rului. Elaborarea sistemului a fost fi nanţată prin programul UE LIFE care reprezintă principalul mecanism de 

fi nanţare pentru a asigura punerea în practică a politicilor de mediu.

Informaţii suplimentare:

http://www.umwelt-unternehmen.bremen.de/Ecostep.html

Fonduri structurale

Noile instrumente de politică a coeziunii oferă 

fi nanţări substanţiale pentru statele membre 

pentru realizarea de investiţii în protecţia me-

diului, mai ales pentru IMM-uri. O mare parte 

a fi nanţării acordate IMM-urilor pentru mediu 

va proveni din Fondurile Structurale, în mod 

deosebit din Fondul de Dezvoltare Regională 

Europeană, Fondul de Coeziune și noul Fond 

Social European.

Investiţiile în domeniul mediului au fost iden-

tifi cate ca reprezentând unul dintre principa-

lele sectoare pentru acordarea de sprijin în 

cadrul JEREMIE (Resurse europene comune 

pentru microîntreprinderi și întreprinderi 
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Pavarea drumului pentru un asfalt mai ecologic

Producerea de asfalt este o activitate murdară care absoarbe energie. Instalaţiile convenţionale produc 

cantităţi uriașe de produse asfaltate pentru a-și asigura fi abilitatea comercială. Însă aceste activităţi sunt 

risipitoare, în special atunci când se schimbă reţetele pentru aceste produse. Risipa intervine și datorită 

difi cultăţilor de potrivire a diferitelor elemente ale procesului, în timp ce imposibilitatea de a modula arză-

toarele și uscătoarele în mod efi cient determină un consum mare și inutil de energie.

Fabricile mai mici și mai localizate de încălzire în loturi depășesc unele dintre problemele legate de instalaţii-

le convenţionale, și anume prin faptul că acestea produc cantităţi mai mici de diverse produse în apropierea 

pieţelor pe care le deservesc, reducând astfel amprenta ecologică a fabricii. Însă, chiar și aceste instalaţii 

sunt extrem de poluante.

Un proiect demonstrativ fi nanţat prin programul LIFE+ al UE a reușit să dezvolte o instalaţie care să folo-

sească cu 75% mai puţină electricitate și cu 30% mai puţin gaz și combustibil lichid. Mixlance REF a redus, 

de asemenea, emisiile de particule sub pragul de 10 mg/m3 (mai puţin de o cincime din noua limită legală 

din Regatul Unit al Marii Britanii). În plus, proiectul a reușit să determine creșterea cu 50% a cantităţii de 

materiale reciclate utilizate în procesul de producţie.

Informaţii suplimentare: 

http://www.mixlance.com/LIFE/

mijlocii). Acest instrument, care a început să 

funcţioneze în 2007, permite statelor membre 

să folosească Fondurile Structurale pentru 

a dezvolta instrumente fi nanciare (regionale) 

pentru IMM-uri, inclusiv asistenţă tehnică și de 

consiliere, capitaluri și capital de risc, precum 

și garanţii.

În cadrul orientărilor privind ajutorul de 

stat la nivel naţional, statele membre pot 

acorda ajutoare pentru investiţii tranziţionale 

pentru a ajuta IMM-urile să se adapteze stan-

dardelor de mediu ale UE care nu se afl ă încă 

în vigoare. Acestea permit acordarea de aju-

toare pentru investiţii în economia de energie 

și pentru gestionarea deșeurilor, împreună cu 

alte iniţiative. 

IMM-urile pot, de asemenea, benefi cia de alte 

programe ale UE pentru a încuraja cercetarea 

și inovaţia. Aceștia vor fi  principalii benefi ciari, 

fi e direct, fi e indirect, ai Programului cadru 

privind competitivitatea și inovaţia (CIP) al 

Uniunii. O parte din program vizează în mod 

specifi c activităţile antreprenoriale și inovaţia, 

asigurând accesul la fi nanţare pentru con-

stituirea și dezvoltarea de IMM-uri. Cel de-al 

Șaptelea Program Cadru pentru Cercetare 

(PC7) al Uniunii Europene, principalul său 

program de fi nanţare pentru cercetare, acordă 

prioritate și proiectelor de mediu și încurajea-

ză IMM-urile să se implice în proiecte.
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CLEANAIR

Acest proiect norvegian a cooptat IMM-uri și 

Institutul Naţional de Tehnologie din Norvegia 

pentru a realiza cercetări în domeniul tehnologic 

în vederea ameliorării calităţii aerului în zonele ur-

bane. Iniţiativa, cofi nanţată de Uniunea Europeană 

prin programul PC5, a dezvoltat cu succes două 

echipamente inovatoare pentru înlăturarea parti-

culelor minuscule din emisiile produse de coșurile 

locuinţelor.

Primul a fost un sistem de îndepărtare a prafului 

pentru arzătoarele de combustibil solid casnice, cu 

un nivel de efi cienţă de peste 90%. Al doilea a fost 

dezvoltarea unei unităţi de alimentare de înaltă ten-

siune în miniatură pentru sistem; acesta s-a dovedit 

a fi  provocarea cea mai mare dintre cele două.

Pe lângă tehnologia inovatoare dezvoltată, IMM-

urile implicate au dobândit experienţă în dezvol-

tarea unei reţele și vor putea colabora pe viitor în 

acest sens.
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ABORDAREA RESURSELOR FINANCIARE ALE UE

Există diferite instrumente fi nanciare ale Uniunii Europene care acordă fi nanţare pentru proiecte și iniţiative 

în ceea ce privește mediul. Mai jos, este prezentată o selecţie a oportunităţilor disponibile:

 LIFE+

LIFE+ reprezintă principalul mecanism de fi nanţare al UE pentru a asigura implementarea politicilor de 

mediu în perioada 2007-2013. Companiile depun cereri pentru fi nanţare direct la Uniunea Europeană.

IMM-urile au fost în mare măsură benefi ciarii programelor LIFE anterioare. Spre exemplu, în jur de 30 de 

milioane € au fost alocaţi, în 2003-2004, pentru dezvoltarea de tehnici inovatoare în cadrul companiilor prin 

proiecte demonstrative.

 Fonduri Structurale și de Coeziune

Există o serie de fonduri alocate de Uniunea Europeană pentru a sprijini regiunile defavorizate (Fonduri 

Structurale) și pentru a ajuta la dezvoltarea infrastructurii în Europa (Fonduri de Coeziune). Acestea repre-

zintă o mare parte din totalul fi nanţărilor și al cheltuielilor realizate de Uniunea Europeană. 

Ambele mecanisme, în special Fondurile Structurale, permit realizarea de investiţii substanţiale în protecţia 

mediului. În mare parte, fi nanţarea se alocă și se distribuie prin intermediul autorităţilor regionale și locale.

 JEREMIE

Introdus ca parte a Fondurilor de Coeziune (2007-2013), Programul pentru resurse europene comune pen-

tru microîntreprinderi și întreprinderi mijlocii (JEREMIE) permite statelor membre să creeze instrumente 

fi nanciare pentru IMM-uri la nivel regional. Iniţiativele în domeniul mediului au fost identifi cate drept o 

prioritate. Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii și Fondul European de Investiţii asigură împre-

ună fondurile.

  Programul pentru Competitivitate și Inovare (CIP)

CIP (2007-2013) pune foarte mult accentul pe IMM-uri. În jur de 430 de milioane € sunt alocaţi pentru inves-

tiţii în activităţi de inovaţie ecologică. Subprogramul Energie inteligentă Europa (IEE) dispune de 727 mili-

oane € pentru efi cienţa energetică și proiecte de energie regenerabilă.

  Al Șaptelea Program Cadru pentru Cercetare (PC7)

PC7 (2007-2013) cuprinde o tematică întreagă dedicată mediului în cadrul programului 

său de cooperare. IMM-urile sunt încurajate în mod activ să stabilească și să se unească în 

consorţii pentru a candida pentru fi nanţare în cadrul PC7.

ENV 7 1300 ECAP-brochure-RO.indd   Sec3:21 9/10/08   12:59:38KH3008349ROC_001.pdf   23 24/10/08   9:54:36



U
nde se pot adresa IMM-urile atunci când au 
întrebări legate de legislaţia de mediu și de 
oportunităţile disponibile pentru afacerile 

lor? În colaborare cu organizaţiile de sprijin exis-
tente, Comisia lucrează pentru a stabili o reţea de 
experţi din toată Uniunea Europeană pentru a oferi 
consiliere companiilor. 

Fără luxul de a avea personal angajat perma-
nent în domeniul juridic și al mediului, IMM-
urile trebuie să aibă acces la expertiza din 
afară. Comisia dezvoltă actualmente o reţea 
de experţi în domeniul mediului în cadrul 
organizaţiilor de sprijin pentru companii din 
toată Uniunea Europeană.

Acești consilieri pot spune companiilor care 
sunt cerinţele legale pentru acestea și ce be-
nefi cii vor obţine din eforturile depuse pentru 
îmbunătăţirea durabilităţii. De asemenea, 
aceștia pot ajuta la dezvoltarea de parteneriate 
între companii și pot facilita accesul IMM-urilor 
la programele de sprijin și la oportunităţile de 
fi nanţare.

Aceștia vor lucra în mod activ cu IMM-urile 
pentru a explica legislaţia de mediu nouă sau 
existentă care îi afectează, folosind cele mai 
efi ciente mijloace, inclusiv vizite la faţa locului, 
site-uri web, buletine informative și seminarii 
pentru a sensibiliza în legătură cu impacturile 
asupra mediului și cu benefi ciile unui sistem 
adecvat de management al mediului.

Dezvoltarea reţelei
Acţiunea de dezvoltare a reţelei a început în 
2007 cu o serie de seminarii de dezvoltare 
a capacităţii în toată Europa. Publicul ţintă a in-
clus organizaţiile de sprijin pentru companii, 
precum asociaţiile locale ale companiilor – cu 
organizare pe sector sau departament – sau 
camere de comerţ. 

Atelierele au prezentat atât cerinţele legale, 
cât și benefi ciile performanţelor îmbunătăţite 
în ceea ce privește mediul. Unul dintre mo-
dulele de instruire se concentrează asupra 
modului în care trebuie să se acorde asistenţă 
IMM-urilor - o metodă reactivă - în timp ce al 
doilea oferă instruire asupra unei metode mai 
active pentru implicarea IMM-urilor în politica 
de mediu dincolo de nivelul de conformitate. 
Modulele de instruire sunt disponibile pe site-
ul web al ECAP.

Dezvoltarea expertizei
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POARTA DE ACCES A EUROPEI SPRE COMPETITIVITATE ȘI INOVAŢIE

Sub sloganul „servicii de consultanţă la dispoziţia întreprinderii dumneavoastră”, Enterprise Europe Network 

(EEN) reprezintă poarta de acces spre piaţa unică masivă a UE pentru IMM-urile din Europa și din afara 

acesteia. 

Cu peste 600 de organizaţii partenere și 4 000 de experţi din 40 de ţări, EEN oferă IMM-urilor atât cunoștinţe 

locale, cât și expertiză europeană. Aceasta reprezintă o reţea de sprijin de tipul ghișeului unic pentru între-

prinderile care caută asistenţă în probleme comerciale și de inovaţie în UE. 

În ceea ce privește mediul, reţeaua oferă sprijin profesional în domenii precum practicile comerciale ecolo-

gice, durabilitate, eco-inovaţie, localizarea partenerilor de afaceri din alte ţări, respectarea regulamentelor 

europene în domeniul mediului și urmărirea oportunităţilor de fi nanţare.

Reţeaua lucrează, de asemenea, pentru a îmbunătăţi relaţiile dintre Comisia Europeană și mediul de afaceri. 

Reprezentanţii reţelei pun la dispoziţia conducerii Uniunii Europene feedback regulat cu privire la politica 

europeană, difi cultăţile cu care se confruntă IMM-urile pe piaţa unică și efi cienţa programelor europene. 

Toate acestea ajută la conturarea legislaţiei europene într-o formă mai favorabilă din punct de vedere co-

mercial și cu o capacitate mai mare de a stimula creșterea și competitivitatea în perspectivă.

Reţeaua reprezintă o componentă majoră a Programului european pentru inovare și spirit antreprenorial 

(EIP), unul dintre cele trei subprograme din cadrul Programului pentru competitivitate și inovare (CIP) din 

perioada 2007-2013. 

Deși numele consacrat al EEN este nou, reţeaua în sine nu este nouă. Aceasta îmbină două reţele extrem 

de consacrate – reţeaua Centrelor Releu pentru Inovare (IRC) și reţeaua Centrelor Euro Info (EIC) – pentru 

a asigura o acoperire geografi că mai mare și o deservire mai amplă cu scopul de a-și respecta mottoul 

operativ „să nu batem la ușa nepotrivită”. Aceasta înseamnă că orice sprijin ar căuta un IMM în legătură cu 

Uniunea Europeană, ar trebui să îl poată găsi în fi liala locală EEN.

Informaţii suplimentare: 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

Evenimentele au stârnit un mare interes și au 
benefi ciat de prezenţa unei serii de organizaţii 
care lucrează cu IMM-uri. Feedback-ul obţinut 
din partea participanţilor a subliniat caracte-
rul practic al informaţiilor și al studiilor de caz 
folosite. De asemenea, mulţi au apreciat faptul 
că evenimentul a reunit, pentru prima dată, 
principalele organizaţii de sprijin pentru a 
iniţia dialogul și pentru a dezvolta o reţea.

O parte esenţială a sprijinului va proveni din 
partea noului serviciu de asistenţă pentru 
companii din UE care a fost lansat la începutul 
anului 2008 - Enterprise Europe Network (a se 
vedea căsuţa). Reţeaua integrează serviciile 
furnizate anterior de două organizaţii: Reţeaua 
Centrelor Euro Info (EIC) și Centrele Releu pen-
tru Inovare (IRC).
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O informare mai bună poate ajuta la reme-
dierea lipsei generale de sensibilizare în 
rândul IMM-urilor cu privire la problemele 

legate de mediu. Așadar, ECAP dezvoltă o serie de 
instrumente de informare specifi ce pentru a îmbu-
nătăţi situaţia.

Sondajele realizate în Uniunea Europeană 

arată că există o lipsă generală de sensibilizare 

în rândul IMM-urilor în legătură cu probleme-

le de mediu și, acolo unde există cunoștinţe, 

acestea sunt, în general, limitate la preocu-

parea pentru siguranţă sau pentru pericolele 

ecologice individuale.

Cercetările realizate de autorităţile naţionale 

au descoperit că în jur de 70% din IMM-urile 

franceze recunosc că deţin informaţii puţine 

sau niciuna în legătură cu instrumentele eu-

ropene de sprijin în domeniul mediului, cum 

ar fi  sistemele de management al mediului, 

cu măsurile de economisire a energiei sau cu 

stimulentele fi scale care ar putea să fi e puse la 

dispoziţia lor. În Regatul Unit, 95% dintre IMM-

uri au afi rmat că ar dori mai multe informaţii în 

ceea ce privește mediul.

ECAP vizează îmbunătăţirea situaţiei prin acce-

sibilitatea informaţiilor și facilitarea înţelegerii 

Transmiterea mesajului
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Orientarea IMM-urilor prin jungla mediului  

Deseori, IMM-urile nu deţin know-how-ul și expertiza pentru a-și îmbunătăţi performanţele în domeniul 

mediului și pentru a respecta legislaţia din domeniul mediului. În Regatul Unit al Marii Britanii, echipa fac-

torilor de reglementare în domeniul mediului la nivel regional conduce serviciul on-line NetRegs (www.

netregs.gov.uk ). 

Portalul oferă întreprinderilor englezești îndrumări gratuite în privinţa acţiunilor legislative în domeniul me-

diului din diferite părţi ale Regatului Unit și oferă sfaturi cu privire la modul în care IMM-urile își pot reduce 

amprenta ecologică și, în același timp, pot economisi bani.

Ghidul, care este ușor de folosit, oferă informaţii pe sectoare comerciale și tematici de mediu. De asemenea, 

acesta explică legi europene esenţiale transpuse în legislaţia naţională, cum ar fi  recentul regulament pri-

vind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și limitarea produselor chimice (REACH). În plus, site-ul găzduiește 

o bibliotecă complexă de legături utile.

Un domeniu care benefi ciază acum de o atenţie deosebită este cel al deșeurilor din sectorul construcţiilor. 

Campania „Deșeuri de șantier – o infracţiune” încurajează companiile de construcţii să afl e mai multe despre 

importanţa și benefi ciile planurilor de gestionare a deșeurilor de șantier.
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Un mare plus pentru mediu  

Din 1994, PBE+ a acţionat pentru a acumula o masă semnifi cativă în rândul IMM-urilor din Bretagne (FR) 

în domeniul mediului, ajutându-le să se conecteze în reţea și să împărtășească experienţe și know-how. 

Acesta caută să le sensibilizeze cu privire la impactul pe care le au activităţile industriale asupra mediului. 

Iniţiativa promovează totodată sistemele de management al mediului, tehnologiile ecologice și acţiunile 

de remediere.

Condusă de Consiliul Regional din Bretagne și de alte autorităţi locale, iniţiativa oferă ajutor pentru acorda-

rea de asistenţă IMM-urilor pentru a-și derula propriile acţiuni de diagnosticare ecologică. Sprijinul cuprinde 

sesiuni de instruire gratuite de două zile și consiliere specifi că (privind legislaţia din domeniul mediului, 

ISO 14001 sau tehnologii mai curate etc.). În mod regulat, au loc evenimente mai ample pentru informarea 

IMM-urilor cu privire la sistemele legislative și tehnice pentru prevenirea poluării industriale.

PBE+ a avut un succes considerabil. Peste 2 000 de reprezentanţi ai companiilor au luat parte la sesiuni de 

instruire și s-au realizat peste 800 de acţiuni de autodiagnoză ecologică de către IMM-uri.

http://www.performance-bretagne.net/index.php

acestora. Site-ul web al programului, disponibil 

în șapte limbi, reprezintă punctul de contact și 

centrul de informare pentru reţelele de sprijin 

privind politica de mediu și IMM-urile (a se 

vedea pagina 29). Acesta funcţionează ca un 

portal spre biroul de asistenţă ECAP Helpdesk 

care oferă informaţii pentru organizaţiile de 

sprijin.

Site-ul web oferă, în același timp, detalii de 

contact ale experţilor din Uniunea Europeană 

și informaţii privind implementarea legislaţiei 

de mediu existente și în curs de dezvoltare, 

instrumentele disponibile de management al 

mediului și oportunităţile de fi nanţare. 

De asemenea, acesta oferă o selecţie de bune 

practici, legături către iniţiative naţionale și 

pachete de instrumente pentru a ajuta IMM-

urile. În viitor, vor fi  disponibile și alte pachete 

de instrumente.

O notifi care lunară și un buletin informativ 

ECAP realizat de trei ori pe an, oferă date actu-

alizate cu privire la cele mai recente dezvoltări 

ale programului și la probleme legate de IMM-

uri și de mediu. 

ENV 7 1300 ECAP-brochure-RO.indd   Sec3:26 9/10/08   12:59:50KH3008349ROC_001.pdf   28 24/10/08   9:54:37



27

Co m u n i c a re a

Mici ,  ecologice ș i  competit ive

PE WEB

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

Site-ul web dedicat ECAP conţine informaţiile 

de care au nevoie întreprinderile mici și mijlocii 

(IMM) pentru a remedia impactul pe care îl au 

activităţile lor asupra mediului și pentru a res-

pecta cerinţele legale. 

Site-ul asigură informaţii concrete despre legis-

laţie în șapte limbi și informează companiile asu-

pra modului în care acestea pot acţiona și unde 

pot să găsească sprijin sau acces la expertiză.

Site-ul web oferă detalii despre:

  Programul ECAP și modul de funcţionare al 

acestuia 

  Știri și progrese despre IMM-uri și mediu

  Domeniile din legislaţia naţională și euro-

peană de mediu relevante pentru IMM-uri și 

surse de informaţii suplimentare

  Oportunităţi de fi nanţare care există în 

Uniunea Europeană pentru companii în 

vederea îmbunătăţirii performanţelor lor în 

domeniul mediului

  Studii de caz realizate pe acţiuni reușite

  Detalii despre seminarii de instruire ECAP din 

Europa

  Detalii de contact pentru experţii locali și or-

ganizaţiile de sprijin din domeniul mediului 

din Europa

  Pachete de instrumente on-line
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Există numeroase surse on-line cu informaţii suplimentare despre IMM-uri şi mediu. 
Pot fi  utile următoarele site-uri europene:

Site-ul web al programului ECAP (disponibil în şapte limbi):
http://ec.europa.eu/environment/sme

Enterprise Europe Network:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Portalul european pentru IMM-uri (disponibil în 21 de limbi):
http://ec.europa.eu/enterprise/sme

LIFE+ (Instrumentul fi nanciar pentru mediu):
http://ec.europa.eu/environment/life

Informaţii despre IMM-uri şi cel de-al Şaptelea Program Cadru pentru Cercetare 
(PC7):
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm

Eco-inovaţia şi Programul UE pentru competitivitate şi inovare:
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation

JEREMIE:
http://www.eif.org/jeremie/ 

Întrebări frecvente privind politicile europene de mediu:
http://ec.europa.eu/environment/faqs.htm

Glosarul ECAP:
http://ec.europa.eu/environment/sme/glossary/glossary_en.htm

Glosarul multilingv din domeniul mediului al Agenţiei Europene de Mediu:
http://glossary.eea.europa.eu/EEAGlossary

Reţeaua Uniunii Europene pentru implementarea legislaţiei de mediu (IMPEL):
http://ec.europa.eu/environment/impel/index.htm
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