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Editorial

Tranziţia către o economie ecologică
Calitatea vieţii noastre, sănătatea şi locurile noastre de muncă depind de mediul înconjurător.
Totuşi, modul şi viteza cu care utilizăm resursele naturale în prezent riscă să ne compromită
bunăstarea, precum şi capacitatea naturii de a ne oferi ceea ce avem nevoie. Trebuie să
transformăm fundamental modul în care producem, în care consumăm şi în care trăim. Trebuie
să transformăm economia într-una ecologică, iar tranziţia trebuie să înceapă astăzi.

Hans Bruyninckx

Resursele planetei noastre sunt limitate, iar în
prezent extragem şi utilizăm mai multe resurse
decât ne poate oferi planeta în mod durabil.
Resursele naturale alimentează producţia şi
consumul, creând în acelaşi timp bogăţie şi
locuri de muncă şi contribuind astfel la calitatea
vieţii şi la bunăstarea noastră.
Tot ce vedem în jurul nostru provine din
natură. Într-o formă sau alta, casele, maşinile,
bicicletele, alimentele, hainele noastre şi energia
pe care o utilizăm au făcut şi fac parte din
mediu. Extragem materiile prime, le prelucrăm
şi construim comunităţile în care trăim. Această
legătură cu mediul şi dependenţa faţă de acesta
au fost întotdeauna esenţiale pentru existenţa
noastră.
Modul în care consumăm resursele are însă şi
partea sa mai puţin plăcută. În fapt, exercităm
o presiune atât de mare asupra mediului, încât
riscăm să îi diminuăm capacitatea de a ne oferi
resursele de care vom avea nevoie în viitor.
În urma activităţilor noastre se eliberează
poluanţi în atmosferă şi materiale plastice în
oceane. Ecosistemele noastre se modifică
mai rapid decât înainte, cu viteze nenaturale.
Dezvoltarea comerţului a generat apariţia
unor noi specii care pot invada ecosisteme
întregi. Schimbările climatice modifică tiparele
de precipitaţii. Recoltele devin mai puţin
previzibile, ceea ce determină creşteri foarte
mari ale preţurilor la alimente. Putem observa
cu claritate că unele regiuni şi ţări sunt mai
vulnerabile decât altele. Totuşi, unele consecinţe
ale impactului asupra mediului, precum poluarea
aerului, afectează pe toată lumea, chiar dacă în
măsură diferită.
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Presiunile viitoare ne cer să
acţionăm astăzi
Consumul şi producţia actuală sunt deja
nesustenabile, în condiţiile în care populaţia
planetei a depăşit 7 miliarde de locuitori, iar
proiecţiile arată că va ajunge la aproximativ
9 miliarde până la jumătatea secolului, miliarde
de oameni trăind încă în sărăcie şi aspirând la un
standard de viaţă mai ridicat.
Modul în care utilizăm resursele degradează
şi diminuează capitalul natural pe care îl vom
avea la dispoziţie pentru a susţine bunăstarea
generaţiilor viitoare. Aceasta înseamnă, cel
puţin, că vor exista din ce în ce mai puţine
terenuri şi din ce în ce mai puţină apă potabilă
pe cap de locuitor pentru a produce alimentele
de care vom avea nevoie.
Pentru a garanta calitatea vieţii noastre şi
bunăstarea pe termen lung, va trebui să
transformăm economia noastră într-una
ecologică, iar tranziţia trebuie să înceapă astăzi.
Dar cum putem realiza acest obiectiv? Cum
putem transforma economia noastră într-o
economie care conservă mediul, asigurând în
acelaşi timp calitatea vieţii?

Stimularea utilizării eficiente
a resurselor în Europa
Pentru început, economia noastră trebuie
să fie mai eficientă din punctul de vedere al
utilizării resurselor. Va trebui efectiv să obţinem
mai mult din mai puţin. Trebuie să reducem
cantitatea de resurse pe care le extragem şi pe
care le utilizăm.
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Reducerea fluxului de materiale noi în procesele
de producţie şi eficientizarea acestora din urmă
sunt importante, dar acesta este doar un singur
aspect. Trebuie, în egală măsură, să reducem
pierderile de materiale şi deşeurile generate în
timpul producţiei şi consumului.
Transformarea economiei noastre este posibilă,
dar pentru a face acest lucru sunt necesare
măsuri şi angajamente care să se întindă pe
parcursul mai multor decenii. Europa a realizat
progrese importante în privinţa sporirii utilizării
eficiente a resurselor, însă mai sunt încă multe
de făcut.
Mai multe strategii şi acte legislative ale UE,
precum strategia Europa 2020, iniţiativa
emblematică pentru o Europă eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor,
Directiva-cadru privind deşeurile sau cel de-al
şaptelea program de acţiune pentru mediu, au
fost deja instituite, în încercarea de a introduce
dimensiunea durabilităţii în principalele activităţi
economice, în perspectiva unei tranziţii pe termen
lung.
Punerea integrală în aplicare a politicilor de acest
fel ar oferi numeroase beneficii. Ar fi utilizate mai
puţine resurse pentru producţie, iar acest lucru
ar contribui la protecţia şi conservarea mediului.
În acelaşi timp, economia ar beneficia de inovări
fundamentale şi de o mai mare competitivitate
pentru companiile din Europa.

Reducerea deşeurilor
Să luăm drept exemplu deşeurile alimentare. Se
estimează că între 30 % şi 50 % din alimentele
din întreaga lume ajung deşeuri. Doar în UE,
aruncăm peste 90 de milioane de tone de
alimente anual, ceea ce corespunde unei cifre de
aproximativ 180 kg pe cap de locuitor.
Deşeurile alimentare sunt generate în toate
etapele lanţului de producţie şi de consum.
Pentru fiecare aliment care nu este consumat,
risipim energia, apa, forţa de muncă şi terenul
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care au fost utilizate pentru a-l produce. Gazele
cu efect de seră şi îngrăşămintele eliberate în
natură contribuie la degradarea mediului.
Am putea schimba sistemul alimentar pentru
a preveni deşeurile alimentare, în aşa fel încât
consumatorii, marile magazine şi producătorii
de alimente să lucreze împreună pentru a se
produce, a se vinde şi a se cumpăra doar ceea ce
se va şi mânca?
Am putea oare să utilizăm produsele aflate
la sfârşitul ciclului de viaţă – „resturi” ale unui
proces de producţie – ca resurse pentru un
alt proces de producţie? Am putea să creăm
o „economie circulară” care să genereze
o pierdere cât mai redusă cu putinţă? o mai
bună gestionare a deşeurilor noastre municipale
arată că potenţialele câştiguri, atât în termeni
economici, cât şi în termeni de mediu sunt
imense.
Ecologizarea unei întregi economii – economia
europeană şi, în cele din urmă, economia globală
– reprezintă o sarcină uriaşă. Aceasta implică
integrarea consumului durabil al resurselor în
fiecare aspect al vieţii noastre.
Proiectele de ecoinovare, energiile regenerabile
şi cercetarea, în general, au împreună un rol
esenţial în crearea unor produse şi procese
îmbunătăţite şi în reducerea deşeurilor.
Comunitatea de afaceri, în colaborare cu
autorităţile publice şi societatea civilă, ar putea
pune în aplicare soluţii durabile, care să fie apoi
adoptate la nivel general în societate. De exemplu,
am putea crea un sistem în care „să închiriem”
sau „să împrumutăm” produse precum unelte şi
autoturisme, în loc să le deţinem în proprietate,
şi în care am avea nevoie de mai puţine astfel de
produse pentru nevoile noastre?

cantitatea de deşeuri – sau pierderi – pe care
le generează. Sectorul economic ne oferă
anumite instrumente pentru a estima costurile
şi pierderile, precum şi unele sugestii despre
cum am putea include preocupările legate de
mediu în deciziile economice pe care le luăm.
În acelaşi timp însă, avem nevoie de mai multă
inovare, de mai multă cercetare şi, cu siguranţă,
de o perspectivă pe termen lung.
În calitate de consumatori, cu toţii avem un rol
în sprijinirea tranziţiei către economia ecologică.
Comportamentul nostru de consumatori
este influenţat în bună măsură de cei din jurul
nostru şi de contextul social, de impuls şi de
opţiunile care ne sunt puse la dispoziţie. Pe
parcursul istoriei, tiparele de consum au evoluat
permanent. Putem utiliza această flexibilitate
în avantajul nostru şi ne putem îndrepta către
durabilitate.
Indiferent de nivelul veniturilor noastre şi de
locul în care trăim, sănătatea şi bunăstarea
noastră depind de mediu. Cu toţii avem o miză în
bunăstarea mediului.
Ediţia din 2014 a Semnalelor de mediu
analizează mai atent aceste aspecte.
Hans Bruyninckx
Director executiv

Noi, consumatorii…
Trebuie să facem în aşa fel încât economia
noastră să devină mai eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor şi să reducem
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Economia: eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor, ecologică
şi circulară
Bunăstarea noastră depinde de utilizarea resurselor naturale. Extragem resurse şi le
transformăm în alimente, clădiri, mobilă, aparate electronice, haine etc. Totuşi, ritmul în care
exploatăm resursele depăşeşte capacitatea mediului de a le regenera şi de a ne oferi ceea ce
avem nevoie. Cum putem asigura bunăstarea pe termen lung a societăţii noastre? Cu siguranţă,
ecologizarea economiei poate fi de ajutor.
Bunăstarea nu este uşor de definit sau de
măsurat. Mulţi dintre noi am menţiona ca factori
care contribuie la bunăstarea noastră starea
bună de sănătate, familia şi prietenii, securitatea
personală, traiul într-un mediu plăcut şi sănătos,
satisfacţia la locul de muncă, un venit care să
asigure un nivel de trai decent.
Deşi pot varia de la o persoană la alta,
preocupările de ordin economic – un loc
de muncă, un venit decent, condiţii bune de
muncă – au un rol important în bunăstarea
noastră. Considerente precum siguranţa
locului de muncă sau şomajul devin deosebit
de importante în perioade de criză economică
şi pot afecta moralul şi bunăstarea societăţii în
ansamblu.
Este evident că avem nevoie de o economie
funcţională care să ne ofere nu doar produsele
şi serviciile de care avem nevoie, ci şi locuri de
muncă şi venituri care să ne asigure un anumit
nivel de trai.

Economia depinde de mediu
O economie funcţională depinde, printre altele,
de fluxul neîntrerupt de resurse naturale şi
materiale, precum cheresteaua, apa, recoltele,
peştele, energia şi mineralele. Întreruperea
aprovizionării cu materiale-cheie poate
determina efectiv stagnarea sectoarelor
dependente şi poate obliga companiile să
disponibilizeze lucrători sau să înceteze să
furnizeze anumite produse şi servicii.
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Un flux neîntrerupt înseamnă să putem extrage
atât de mult cât dorim. Dar chiar putem
proceda astfel în realitate? Sau, dacă procedăm
astfel, care este impactul asupra mediului?
Cât de mult putem, den fapt, să extragem fără
a cauza prejudicii mediului?
Răspunsul simplu este că extragem deja prea
mult, mult mai mult decât poate produce
planeta noastră sau poate reface într-o perioadă
dată. Unele studii arată că, în ultima sută de ani,
consumul global de materiale pe cap de locuitor
s-a dublat, în timp ce consumul de energie
primară s-a triplat. Cu alte cuvinte, fiecare
dintre noi consumă în mare de trei ori mai multă
energie şi de două ori mai multe materiale decât
consumau predecesorii noştri în 1900. Mai
mult decât atât, în prezent suntem 7,2 miliarde
de consumatori, comparativ cu 1,6 miliarde în
1900.
Acest ritm de extracţie şi modul în care utilizăm
resursele reduc în realitate capacitatea planetei
noastre de a ne susţine. Să privim, de exemplu,
stocurile de peşte. Pescuitul excesiv, poluarea şi
schimbările climatice au afectat grav stocurile
de peşte la nivel global. Numeroase comunităţi
din regiunile de coastă care depindeau înainte
de pescuit au fost nevoite să investească în alte
sectoare, precum turismul. Cele care nu au
reuşit să îşi diversifice economia se confruntă
cu dificultăţi.
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În fapt, activităţile noastre economice cauzează
o mare diversitate de impacturi sociale şi asupra
mediului. Poluarea atmosferică, acidificarea
ecosistemelor, pierderea biodiversităţii şi
schimbările climatice sunt toate probleme de
mediu care ne afectează grav bunăstarea.

Ecologizarea şi utilizarea
eficientă a resurselor
Pentru a conserva mediul şi a continua să
ne bucurăm de beneficiile pe care ni le oferă,
trebuie să reducem cantitatea de materiale pe
care le extragem. În acest sens, este necesar
să schimbăm modul în care producem bunuri şi
servicii şi în care consumăm resurse materiale.
Pe scurt, trebuie să ecologizăm economia.
Deşi termenul are mai multe definiţii, „economia
ecologică” se referă, în general, la o economie
în care toate alegerile în materie de producţie
şi consum se fac având în vedere bunăstarea
societăţii şi sănătatea globală a mediului. În
termeni mai tehnici, este o economie în care
societatea utilizează resursele în mod eficient,
sporind bunăstarea oamenilor în cadrul unei
societăţi favorabile incluziunii şi păstrând, în
acelaşi timp, sistemele naturale care ne susţin.
UE a adoptat deja obiective strategice,
precum şi programe concrete de acţiune
pentru ca economia sa să devină mai durabilă.
Strategia Europa 2020 are ca scop creşterea
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii
sociale. Priorităţile acesteia sunt ocuparea
forţei de muncă, educaţia şi cercetarea, dar
şi crearea unei economii cu emisii scăzute de
dioxid de carbon, cu obiective în ceea ce priveşte
schimbările climatice şi energia.
Strategia identifică iniţiative emblematice
pentru atingerea acestor obiective. Iniţiativa
emblematică „O Europă eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor” are un rol central
în politicile UE în acest domeniu. De asemenea,
se adoptă o serie de pachete legislative pentru
punerea în aplicare a obiectivelor sale.
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Dar ce trebuie să facem pentru ca economia
UE să devină eficientă din punctul de vedere
al utilizării resurselor? Pe scurt, trebuie să
producem şi să consumăm într-un mod în care
să fie optimizată utilizarea tuturor resurselor
implicate. Aceasta presupune crearea unor
sisteme de producţie care generează cantităţi din
ce în ce mai mici de deşeuri sau care produc mai
mult cu un consum mai mic de materii prime.

Cum sunt conectate mediul, sănătatea şi bunăstarea noastră?
Resursele naturale alimentează producţia şi consumul nostru şi creează bogăţie şi locuri de muncă,
contribuind la calitatea vieţii şi la bunăstarea noastră. Dar nivelul nostru de consum al resurselor
subminează capacitatea ecosistemelor noastre de a ne oferi ceea ce vom avea nevoie în viitor.

LOBALE ŞI EUR
TEME G
OPE
S
I
S
NE
ECO

Luarea în considerare
a sistemelor în ansamblu, şi nu
a sectoarelor individuale
Trebuie, de asemenea, să avem în vedere
mai degrabă sistemele în ansamblu decât
sectoarele individuale. Un sistem cuprinde
toate procesele şi infrastructurile existente în
legătură cu o resursă sau o activitate, care sunt
esenţiale pentru activităţile umane. De exemplu,
sistemul energetic include tipurile de energie
pe care le utilizăm (cărbune, energie eoliană,
energie solară, petrol, gaze naturale etc.), modul
în care extragem sau generăm această energie
(centrale eoliene, sonde de petrol, gaze de şist
etc.), scopul pentru care o utilizăm (industrie,
transport, încălzirea locuinţelor etc.) şi modul în
care o distribuim. De asemenea, în acest fel ar
fi abordate şi alte aspecte, precum resursele de
terenuri şi apă afectate de utilizarea şi producţia
energiei.

Materiile prime de care
avem nevoie şi produsele şi
deşeurile pe care le generăm
Pentru a produce un bun sau un serviciu,
avem nevoie de un aport materii prime. De
exemplu, pentru a obţine recolte, pe lângă
forţa lor de muncă, agricultorii au nevoie de
terenuri, seminţe, apă, soare (energie), unelte
şi, în agricultura modernă, de îngrăşăminte
şi pesticide şi de utilaje mai complexe. Acelaşi
lucru este mai mult sau mai puţin valabil în ceea
ce priveşte industria prelucrătoare modernă.
Pentru a produce dispozitive electronice, avem

APĂ

ALIMENTE

SĂNĂTATEA ŞI
BUNĂSTAREA
UMANĂ

ENERGIE ŞI
TRANSPORT

LOCUINŢE

Acces şi
expunere la mediu
Între 2009 şi 2011, până la

96 %
din locuitorii oraşelor din UE
au fost expuşi la concentraţii
de particule fine în suspensie
(PM2,5) care depăşesc limita din
recomandările OMS.

Necesarul de resurse
pentru consum

În Europa, cel puţin

110 milioane
de oameni sunt afectaţi negativ
doar de zgomotul produs de
traficul rutier.

În sudul Europei, până la

80 %
din apa dulce extrasă este
folosită în agricultură, reducând
cantitatea disponibilă pentru
alte utilizări.
Sursa: AEM
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nevoie, de asemenea, de forţă de muncă,
precum şi de energie, apă, terenuri, minerale,
metale, sticlă, materiale plastice, minereuri rare,
cercetare etc.
Majoritatea materialelor utilizate în producţie în
Uniunea Europeană sunt extrase tot în Uniunea
Europeană. În 2011, 15,6 tone de materiale
pe cap de locuitor au fost utilizate ca materii
prime în UE, din care 12,4 tone au reprezentat
materiale extrase în UE, în timp ce restul de
3,2 tone au fost importate.
O mică parte din aceste materii prime a fost
exportată. Restul – 14,6 tone pe cap de locuitor
– s-a utilizat pentru consum în UE. Consumul de
materiale variază considerabil de la ţară la ţară.
De exemplu, în Finlanda s-au consumat peste
30 de tone pe cap de locuitor, în timp ce în
Malta s-au consumat 5 tone pe cap de locuitor
în 2011.
În ultimul deceniu, economia UE a creat
o mai mare „valoare adăugată” în termeni de
produs intern brut pentru fiecare unitate de
materiale (minerale, metale etc.) consumate.
De exemplu, utilizând aceeaşi cantitate de
metale, economia a produs telefoane mobile sau
laptopuri mai „valoroase” (de valoare mai mare)
decât predecesoarele lor. Aceasta înseamnă
productivitatea resurselor. În UE, productivitatea
resurselor a crescut cu aproximativ 20 %: de la
1,34 EUR la 1,60 EUR pe kilogram de materiale
între anii 2000 şi 2011. Economia a crescut cu
16,5 % în această perioadă.
În unele ţări europene, productivitatea
resurselor este relativ ridicată. În 2011,
Elveţia, Regatul Unit şi Luxemburg au creat
o valoare adăugată de peste 3 EUR pe kilogram
de materiale, în timp Bulgaria, România şi
Letonia au creat o valoare de sub 0,5 EUR
pe kilogram. Productivitatea resurselor este
strâns legată de structura economică a ţării
în cauză. Sectoare puternice ale serviciilor şi
tehnologiei cunoaşterii, precum şi ratele ridicate
ale reciclării tind să stimuleze productivitatea
resurselor.

Economia circulară
Procesele actuale de producţie şi de consum
nu produc doar bunuri şi servicii. În egală
măsură, produc şi reziduuri. Acestea pot lua
forma poluanţilor eliberaţi în mediu, a părţilor
de materiale neutilizate (lemn sau metal) sau
a alimentelor care nu sunt consumate dintr-un
motiv sau altul.

Ce putem face ca economia să fie circulară, iar resursele eficiente?
În prezent folosim mai multe resurse decât poate produce planeta noastră într-un anumit timp. Trebuie să
reducem cantitatea de deşeuri pe care le producem şi cantitatea de materiale pe care le extragem.

Exporturi

Acelaşi lucru este valabil pentru produsele aflate
la sfârşitul perioadei de valabilitate. Unele ar
putea fi reciclate sau reutilizate parţial, dar altele
ajung la gropile de gunoi, la depozitele de deşeuri
sau sunt incinerate. Având în vedere că pentru
aceste bunuri şi servicii s-au folosit resurse,
orice parte care nu este utilizată reprezintă în
fapt o potenţială pierdere economică, precum şi
o problemă de mediu.

Consum şi stoc
Emisii

Europenii au generat, în medie, aproximativ
4,5 tone de deşeuri pe cap de locuitor în 2010.
Aproximativ jumătate din această cantitate este
reintrodusă în procesele de producţie.
Termenul de „economie circulară” presupune
un sistem de producţie şi de consum care
generează o pierdere cât mai redusă cu putinţă.
Într-o lume ideală, aproape orice lucru ar fi
reutilizat, reciclat sau recuperat pentru a obţine
alte produse. Reproiectarea produselor şi
a proceselor de producţie ar putea contribui la
minimizarea risipei şi ar transforma acea parte
neutilizată într-o resursă.

Materiale

Deşeuri
R e c i cl a r e

Decupaţi aici pentru a vă crea propria economie circulară

Extracţie internă

12,4

tone de materiale pe cap de
locuitor au fost extrase în UE.

Importuri

Incinerare

3,2

tone de materiale pe cap de
locuitor au fost importate în UE.

Depozitarea deşeurilor

1,3

tone de materiale pe cap de
locuitor au fost exportate
din UE.

Mai multe informaţii la adresele: eea.europa.eu/ro/themes/households şi eea.europa.eu/ro/themes/waste
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Oamenii şi ideile de afaceri
Consumatorul şi producătorul sunt actori la fel
de importanţi în ecologizarea economiei noastre.
Procesul de producţie este condus în aşa fel
încât să livreze ceea ce doresc consumatorii.
Însă întrebarea este dacă noi dorim să deţinem
mai multe produse de consum sau dorim doar
serviciile pe care le oferă produsele.

Orice măsură de reducere a ratei de extracţie
de materii noi şi a cantităţii de deşeuri, inclusiv
stimularea productivităţii resurselor, a reciclării
şi a reutilizării, diminuează presiunile asupra
mediului şi sporeşte capacitatea ecosistemelor
noastre de a ne oferi ceea ce avem nevoie. Cu
cât mediul este mai sănătos, cu atât bunăstarea
şi sănătatea noastră se vor îmbunătăţi la rândul
lor.

Din ce în ce mai multe companii adoptă abordări
de afaceri cunoscute sub termenul de „consum
în colaborare”. Această practică le permite
consumatorilor să îşi satisfacă nevoile mai
degrabă prin închiriere, sisteme bazate pe
serviciile pe care le oferă produsele şi prin
acorduri de folosire în comun decât prin achiziţii.
Aceasta ar putea necesita o nouă gândire
a marketingului şi proiectării produselor – cu
un accent diminuat pe vânzări şi un accent mai
pronunţat pe obţinerea unor produse durabile şi
care pot fi reparate.
Datorită internetului şi platformelor de
socializare, aceste produse şi servicii în sistemul
de consum în colaborare sunt mai uşor de găsit
şi de utilizat. De asemenea, nu este necesar să
se limiteze la împrumutul de unelte de la vecini,
rezervarea unui autoturism printr-un program
de folosire în comun sau contractele de leasing
pentru dispozitive electronice. În unele ţări ale
UE, există şi aşa-numitele „biblioteci” de haine,
de unde utilizatori pot împrumuta articole
vestimentare.

Waste•smART
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Interviu

Ce ne face să cumpărăm ceea ce
cumpărăm?
Toţi europenii, de toate vârstele, sunt consumatori. Ceea ce alegem să consumăm şi să
cumpărăm influenţează ceea ce se produce. Dar cum alegem ce anume să cumpărăm? Este vorba
de o decizie raţională sau de una impulsivă? Am întrebat-o pe Lucia Reisch, de la Copenhagen
Business School, despre comportamentul consumatorilor în Europa.

Ce anume determină
comportamentul consumatorilor?

Lucia Reisch

Există factori externi şi interni care determină
comportamentul nostru de consumatori. Printre
factorii externi se numără accesibilitatea,
disponibilitatea şi preţul convenabil — ce
produse sunt disponibile şi dacă ni le putem
permite… În unele cazuri, de exemplu, poţi avea
mijloacele necesare pentru a-ţi putea permite
produse ecologice mai scumpe, dar este posibil
ca acestea să nu fie disponibile acolo unde
locuieşti.
Factorii interni se referă la motivaţii, propriul
set de preferinţe şi nevoi, care, la rândul lor,
sunt determinate de numeroase influenţe.
Comunicarea comercială este una dintre aceste
influenţe, dar nu singura. În cea mai mare parte,
consumul nostru este determinat de ceea
ce fac cei din jurul nostru. Studii neurologice
recente arată că suntem mult mai puţin raţionali
şi mai puţin disciplinaţi atunci când facem
cumpărături.

Lucia Reisch este profesor în domeniul
comportamentului consumatorilor
şi politicilor pentru consumatori la
Copenhagen Business School din
Danemarca. În calitate de cercetător în
domeniul consumatorilor, ea participă
la mai multe proiecte de cercetare
finanţate de Uniunea Europeană.

Potrivit unor studii, până la 90 %–95 % din
alegerile pe care le facem într-un magazin sunt
determinate de impuls, de emoţii şi de obiceiuri.
În principal, cumpărăm ceea ce cunoaştem.
Doar o mică proporţie din achiziţiile noastre
sunt realizate pe baza unei decizii cognitive.

S-a schimbat comportamentul
nostru de consumatori de-a lungul
anilor?
În unele privinţe, caracteristicile de bază au
rămas aceleaşi. Suntem influenţaţi de ceea ce
fac cei din jurul nostru. În alte privinţe, au existat
schimbări considerabile. Comportamentul
nostru de consumatori a devenit mult mai
sofisticat. Pe rafturi sunt disponibile mai multe
produse şi mai multe opţiuni.
Cumpărăturile online au dus acest aspect la
un alt nivel. Acum putem să comandăm mai
mult sau mai puţin orice este disponibil pe
piaţa globală şi să aşteptăm să ne fie livrat.
Aceste evoluţii au schimbat în mod firesc
comportamentul consumatorilor. Există mai
puţină autoreglementare.
Structura cheltuielilor în gospodărie s-a
schimbat şi ea într-o oarecare măsură. În
Europa, cheltuim mai mult pe comunicaţii,
informaţie şi tehnologie, călătorii şi locuinţă.
Evoluţiile tehnologice ne-au influenţat opţiunile
în materie de consum. Acum câteva decenii,
nu exista un televizor în fiecare gospodărie. În
prezent, în UE şi în alte regiuni dezvoltate, în
numeroase gospodării există mai mult de un
televizor.

Cu siguranţă, constatările pot varia în funcţie
de grup. Comunicarea comercială pare să aibă
o mai mare influenţă asupra tinerilor.

Waste•smART
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O altă diferenţă este legată de modul în
care economisim. În Europa, oamenii tind
să economisească o proporţie mai mică
din veniturile lor. În fapt, există o mai mare
probabilitate ca ei să contracteze un credit
de consum pentru călătorii şi dispozitive
electronice. Unele dintre aceste tendinţe sunt
preluate de sondajele Eurobarometru.

Nu este surprinzător faptul că susţinerea
pentru astfel de mişcări în direcţia durabilităţii
este mult mai limitată în rândul grupurilor cu
venituri mai mici din Europa şi, în mod similar,
în ţările în curs de dezvoltare. Componenta
preţului convenabil în triunghiul reprezentat de
„accesibilitate, disponibilitate şi preţ convenabil”
are o pondere mare.

Este vorba doar despre un consum
mai mare şi mai impulsiv?

Intervenţii în materie de politici:
pot politicile să influenţeze
comportamentul?

În niciun caz! Putem observa şi o puternică
tendinţă de evoluţie în ceea ce priveşte
consumul durabil şi în colaborare – care implică
nu doar persoanele fizice, ci şi companiile care
produc bunuri şi servicii de consum.
În unele sectoare economice, precum
confecţiile, construcţiile şi sectorul financiar,
putem observa din ce în ce mai multe produse
şi servicii eficiente din punctul de vedere al
utilizării resurselor. În sectorul construcţiilor, de
exemplu, eficienţa energetică şi utilizarea mai
adecvată a materiilor prime au devenit parte
a tendinţei generale. Unul dintre proiectele în
care sunt implicată analizează modurile în care
industria modei poate deveni mai durabilă, nu
doar din perspectiva mediului, ci şi din punct de
vedere social.
În multe privinţe, aceste tendinţe noi sunt strâns
legate de cererile şi aşteptările consumatorilor
şi sunt determinate de acestea. În Europa,
există un segment al societăţii care se preocupă
de bunăstarea şi fericirea sa la nivel global. În
acest segment pot fi incluse familiile cu copii
sau persoanele cu un anumit nivel de educaţie,
de venit sau de conştientizare. Pentru aceste
grupuri, devine din ce în ce mai important să
trăiască într-un mediu sănătos sau să ştie cine
produce bunurile pe care le cumpără şi cum
le produce. De asemenea, aceste grupuri sunt
de multe ori dispuse să acţioneze. În ţările mai
bogate, aceste grupuri devin o forţă de piaţă.
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Cu siguranţă, politicile pot influenţa
comportamentul consumatorilor. Trebuie să
reţinem că, în societăţile democratice, politicile
trebuie să fie susţinute de votanţi. Impunerea
de taxe asupra opţiunilor nesustenabile ar duce
la creşterea preţului, iar preţul este un factor
important pentru mulţi atunci când cumpără
produse şi servicii.
Autorităţile publice sunt, la rândul lor,
consumatori – o forţă de piaţă pentru anumite
produse. De exemplu, o decizie de a cumpăra
pentru toate instituţiile publice doar alimente
ecologice sau cafea provenită din comerţul
echitabil sau de a favoriza vehicule durabile
pentru serviciile publice poate creşte cota de
piaţă a produselor şi serviciilor durabile.
Politicile publice au, de asemenea, un rol în
transformarea infrastructurii, pentru a oferi
opţiuni mai durabile. Acest aspect are legătură
cu accesibilitatea şi disponibilitatea. Dacă nu
există piste pentru biciclete, nu ne putem
aştepta ca bicicletele să fie utilizate la scară
largă ca mod de transport. Cheia succesului
politicilor publice este să se ofere ca opţiuni de
bază produse şi servicii sănătoase şi durabile,
împreună cu libertatea de a refuza o opţiune.

Când se schimbă comportamentul,
cel mai probabil?
Campaniile de informare pot contribui
la creşterea gradului de conştientizare.
Totuşi, pentru ca orice tip de schimbare
a comportamentului să aibă loc la scară largă,
oferta trebuie să fie accesibilă, fiabilă şi uşor de
utilizat. Unele programe de folosire în comun
a autovehiculelor au un succes deosebit.
Programele bine concepute şi organizate,
precum programul „Car-to-Go” din Stuttgart,
Germania, au un succes foarte mare, chiar şi
într-un oraş producător de maşini cum este
Stuttgartul.
Există unele atitudini părtinitoare care sunt bine
înrădăcinate. De exemplu, suntem interesaţi de
propriul nostru statut relativ în raport cu cel al
celorlalţi ca noi. De asemenea, suntem imitatori
sociali. Atunci când concepem o iniţiativă sau
o politică, nu ar trebui să încercăm să schimbăm
aceste aspecte bine înrădăcinate. Dimpotrivă,
cele mai bune rezultate se obţin atunci când
aceste elemente sunt luate în consideraţie şi
utilizate. Dacă oferta este atractivă şi ceilalţi ca
tine o acceptă, cel mai probabil o vei accepta şi tu.
Sunt implicată într-un proiect de cercetare
finanţat de UE care analizează modul în care
poate fi dezvoltată inovarea integrată la nivelul
utilizatorului, precum şi consumul în colaborare.
Care sunt nevoile utilizatorului? Cum pot fi
promovate alegerile durabile? Cum pot fi
aplicate la scară mai largă iniţiativele prin care
comunităţile îşi folosesc în comun resursele?
Cum am putea să direcţionăm sfaturile şi
îndemnurile pentru a promova mâncarea mai
sănătoasă în rândul tinerilor?
Există multe idei bune pentru folosirea în comun
a resurselor, fie că este vorba de împrumutul
de haine de la „bibliotecile de modă”, fie de
împrumutul de unelte de la vecini. Pentru ca
aceste idei de nişă să fie utilizate la scară mai
largă ar putea fi nevoie să fie facilitate sau
sprijinite de organismele publice.
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De la producţie la deşeuri: sistemul
alimentar
Utilizăm din ce în ce mai multe resurse naturale din cauza creşterii populaţiei, schimbării stilului de
viaţă şi intensificării consumului personal. Pentru a combate acest consum nesustenabil pe care
l-am adoptat, trebuie să abordăm întregul sistem de resurse, inclusiv metodele de producţie, tiparele
cererii şi lanţurile de aprovizionare. În acest capitol, vom analiza mai atent sistemul alimentar.
Sistemul alimentar, în termeni generali, include
toate materialele, procesele şi infrastructurile
legate de agricultură, schimburile comerciale,
comerţul cu amănuntul, transportul şi consumul
de produse alimentare. La fel ca apa şi energia,
alimentele reprezintă o nevoie umană de bază.
Pe lângă a fi disponibile, alimentele trebuie să
fie de înaltă calitate, diverse, accesibile, sigure
pentru consum şi convenabile ca preţ. Există, de
asemenea, o puternică legătură între sănătatea şi
bunăstarea noastră şi alimente. Atât malnutriţia,
cât şi obezitatea sunt probleme de sănătate direct
legate de modul în care producem, comercializăm
şi consumăm alimentele.
Consumul de alimente în rândul europenilor
s-a modificat considerabil în timp. De exemplu,
comparativ cu acum 50 de ani, mâncăm de peste
două ori mai multă carne pe cap de locuitor. Totuşi,
din 1995, consumul de carne de vită pe cap de
locuitor a scăzut cu 10 %. În acelaşi timp, europenii
mănâncă mai multă carne de pasăre, peşte şi
fructe de mare, fructe şi legume.
Uniunea Europeană este unul dintre cei mai
mari producători de alimente din lume. Utilizează
sisteme moderne de producţie agricolă şi
dispune de terenuri adecvate pentru agricultură.
Productivitatea la hectar a crescut considerabil,
în special în a doua jumătate a secolului al XXlea. Datorită diversităţii terenurilor agricole şi
climei, Europa produce o mare varietate de
produse. Totuşi, se bazează şi pe importuri pentru
a satisface cererea sa de alimente.
Productivitatea agricolă, în termeni de randament
al recoltei, a crescut datorită dezvoltării
monoculturii (adică producţia aceleiaşi culturi
pe suprafeţe mai mari) şi sistemelor de irigaţie,
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utilajelor mai performante şi utilizării unei cantităţi
mai mari de substanţe chimice, precum pesticidele
şi îngrăşămintele. Această intensificare a permis
Europei să utilizeze mai puţin teren pentru
a produce mai multe alimente.
Totuşi, aceste moduri de producţie nu au fost
lipsite de costuri de mediu. Intensificarea de
această natură exercită o presiune mai mare
asupra mediului, având ca rezultat o mai mare
poluare cu azot şi mai multe emisii de CO2, o mai
mare pierdere a biodiversităţii pe terenurile
agricole şi o mai mare contaminare a solului,
râurilor şi lacurilor. În plus, creşterea utilizării
factorilor externi pentru a obţine randamente mai
ridicate în producţia de alimente diminuează de
obicei eficienţa energetică globală a procesului.
Aceasta înseamnă că, atunci când investim şi
mai multă energie pentru producţia de alimente,
obţinem în realitate din ce în ce mai puţină energie
(calorii) în termeni de energie reală în alimente
oferită societăţii.

Durabil şi productiv
Este clar că Europa trebuie să reducă impactul
producţiei agricole asupra mediului. În acelaşi timp,
Europa trebuie să producă în continuare alimente
în cantităţi similare pentru a satisface cererea atât
în UE, cât şi la nivel global.
Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari
producători şi exportatori de alimente din lume.
Orice reducere semnificativă a producţiei sale ar
afecta producţia la nivel global şi, în consecinţă,
preţurile alimentelor. Cum poate Europa să
continue să producă alimente de înaltă calitate
în cantităţi suficiente şi la preţuri convenabile,
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Înainte de a ajunge în farfuriile noastre, alimentele trebuie produse, prelucrate, ambalate, transportate şi
distribuite. În fiecare etapă se utilizează resurse şi se produc mai multe deşeuri şi mai multă poluare.

Adoptarea unor practici agricole mai
durabile poate fi utilă. De exemplu, metodele
agroecologice reprezintă o modalitate
de intensificare a agriculturii fără a utiliza
substanţe chimice sintetice (respectiv,
îngrăşăminte şi pesticide), utilizând produse
naturale şi favorizând procesele ecologice în
producţie. Tehnicile agriculturii de precizie oferă
mijloacele necesare pentru reducerea utilizării
substanţelor chimice şi, astfel, a unei părţi din
impactul asupra mediului.

Poluanţi atmosferici

reducând, în acelaşi timp, impactul agriculturii
asupra mediului?

Gaze cu efect de seră

Ce impact au asupra mediului alimentele pe care le cumpărăm, pe care le
mâncăm şi pe care nu le mâncăm?

CO2

NH3
NO2

CH4

CO2

PM
CO2

CO2

Factori de producţie precum
seminţe, furaje, îngrăşăminte, maşini,
exploatarea terenurilor şi utilizarea
apei etc.

Indiferent de metodă, producţia de alimente
trebuie să rămână suficient de intensivă pentru
ca productivitatea să menţină acelaşi ritm cu
cererea de alimente. Astfel, utilizarea terenurilor
şi biodiversitatea nu vor fi afectate în şi mai
mare măsură.

Producţie agricolă

Preparare şi consum
Gestionarea deşeurilor

Apă reziduală
Deşeuri alimentare şi de ambalaje

Distribuţie şi comerţ cu
amănuntul
Deşeuri alimentare şi de ambalaje

Îngrăşăminte şi pesticide în sol şi apă

Prelucrare şi ambalare

În plus, în multe regiuni, agricultura este
principala sursă de venit pentru comunităţile
locale, fără a menţiona faptul că face parte din
structura socială şi cultura locală. Orice măsuri
care au ca scop îmbunătăţirea sistemului
alimentar ar trebui să ia în consideraţie aceste
aspecte sociale.
Măsurile care vizează exclusiv partea de
producţie nu ar putea reuşi să „ecologizeze”
întregul sistem alimentar. Totuşi, progresele
suplimentare în termeni de eficienţă sunt
necesare pentru alte etape, precum
transportul, comerţul cu amănuntul şi consumul.
o schimbare a regimului alimentar de la mai

Analiza deşeurilor alimentare în
Suedia
În Europa, producţia agricolă a alimentelor, fibrelor şi combustibilului reprezintă:

90 %

din emisiile de amoniac (NH3),
cu impact asupra calităţii
aerului

50–80 %

din cantitatea de azot din
corpurile de apă dulce, care
afectează calitatea apei şi a
ecosistemelor acvatice

10 %

din emisiile de gaze cu efect de
seră (inclusiv 80 % din emisiile
de metan), care contribuie la
schimbările climatice

Potrivit unui studiu realizat de Agenţia pentru
Protecţia Mediului din Suedia, în 2012, suedezii
au risipit 127 kg de alimente pe cap de locuitor.
Această cifră estimativă nu include alimentele
risipite în faza de producţie (agricultură şi pescuit)
şi inevitabila risipă de alimente din industria
prelucrării alimentelor.

puţină carne la mai multe legume ar reduce
presiunea asupra utilizării terenurilor.

Deşeurile alimentare
În Europa, se estimează că aproximativ o treime
din alimentele produse nu sunt consumate, iar
deşeurile sunt generate în toate etapele lanţului.
Comisia Europeană estimează că doar în UE,
90 de milioane de tone de alimente (sau 180 kg
pe cap de locuitor) sunt aruncate, multe dintre
acestea fiind încă adecvate pentru consumul
uman. Generarea de deşeuri alimentare este
identificată drept una dintre problemele care
trebuie abordate în Foaia de parcurs către
o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor.
Mulţi dintre noi încercăm să reducem cantitatea
de alimente pe care o aruncăm la noi acasă. Una
dintre modalităţi este să încercăm să pregătim
exact cantitatea de alimente necesare pentru
o masă – nici prea mult, nici prea puţin. o altă
modalitate este să fim creativi cu mâncarea
rămasă din ziua anterioară. Totuşi, indiferent de
cât de mult încercăm, o parte din alimente este,
inevitabil, aruncată: fructele se strică, iar laptele
se acreşte. Deşeurile alimentare produse în
gospodării reprezintă doar o parte din cantitatea
totală de alimente pe care le risipim. Cantităţi mari
de alimente au fost deja risipite înainte de a ajunge
în frigiderele noastre.
În ceea ce priveşte cantitatea de alimente risipite
în diferite etape, nu există estimări la nivelul UE.
Nu există date comparabile şi fiabile, mai ales în

generat 15 kg pe cap de locuitor, marile magazine
7 kg pe cap de locuitor, iar firmele de catering 6
kg pe cap de locuitor. Studiul suedez a estimat,
de asemenea, cât de mult din aceste deşeuri
alimentare au fost „inutile”. Constatările indică
domenii unde s-ar putea realiza îmbunătăţiri:
deşeurile alimentare au fost calificate drept inutile
în proporţie de 91 % în marile magazine, 62 % în
restaurante, 52 % la firmele de catering şi 35 % în
gospodării.

Din această cantitate, 81 kg pe cap de locuitor
au fost generate în gospodării. Restaurantele au

Sursa: AEM
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Care sunt sursele de deşeuri alimentare în Europa?
Aproximativ o treime din alimentele produse la nivel global se pierd sau se aruncă. Deşeurile alimentare
reprezintă o pierdere substanţială de alte resurse cum ar fi teren, apă, energie şi forţă de muncă..

Comerţ cu ridicata şi
cu amănuntul

Fabricare
Produse secundare, precum
carcase şi oase rezultate din
producţia de carne

Schimbări de
temperatură
Standarde estetice

Produse deformate

Defecte de ambalare

39 %

Produse deteriorate
Supraproducţie

Stocuri excedentare

5%

Gospodării
Cumpărături excesive
Depozitare necorespunzătoare

42 %

Servicii
alimentare
Incapacitatea de a
oferi porţii de diverse
dimensiuni sau interdicţia
impusă clienţilor de a lua
acasă resturile

Confuzie privind etichetele

Eliminarea unor părţi ale
alimentelor, precum coji de mere
sau coajă de pâine

14 %

Realizarea de porţii prea mari
Eliminarea resturilor

Îmbunătăţirea unui sistem
înseamnă şi îmbunătăţirea
altora

Dificultatea de anticipare
a cererii
Neonorarea preferinţelor
clienţilor

25 %

În medie, gospodăriile
elimină aproximativ 25 % din
alimentele cumpărate (după
greutate).

180 kg
În UE, se produc aproximativ
180 kg de deşeuri alimentare
pe cap de locuitor în fiecare an.

1/3
1/3 din alimentele produse
la nivel global se pierd sau
se aruncă.

Surse: Studiul pregătitor al Comisiei Europene privind deşeurile alimentare (2010), FAO
Mai multe informaţii: www.eea.europa.eu/waste
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ceea ce priveşte deşeurile alimentare generate în
producţia agricolă şi în pescuit. Cu toate acestea,
sunt disponibile unele analize la nivel de ţară.
O parte din deşeurile alimentare sunt generate în
contextul încercării de a asigura conformitatea cu
legislaţia actuală de protecţie a sănătăţii publice şi
a consumatorilor. Carnea contaminată retrasă de
la rafturi reprezintă o risipă de resurse, dar este
şi o măsură preventivă necesară pentru protecţia
sănătăţii umane.
Alte măsuri sunt mai puţin directe. De exemplu,
datele marcate pe produsele alimentare la
menţiunea „a se consuma de preferinţă înainte de”
nu înseamnă în mod necesar că produsul se strică
de la o zi la alta, ci că, din acel moment, calitatea
sa se diminuează. Aceasta înseamnă că unele
produse încă sunt sigure pentru consum după data
afişată, însă comercianţii cu amănuntul nu le pot
vinde, iar consumatorii nu le cumpără. Satisfacerea
aşteptărilor consumatorilor (de exemplu, în ceea
ce priveşte varietatea opţiunilor şi rafturile pline
sau aspectul estetic) pot fi, de asemenea, factori
determinanţi ai deşeurilor alimentare în etapa
comercializării cu amănuntul.
Soarta alimentelor nevândute depinde de practicile
de gestionare a deşeurilor. Acestea pot fi utilizate
ca furaje, pot fi utilizate pentru compost sau
recuperate ca energie sau pot ajunge la depozitele
de deşeuri.

De fiecare dată când risipim alimente, risipim
şi terenul, apa, energia şi toate celelalte materii
prime utilizate pentru a produce alimentele pe
care nu le consumăm. Prin urmare, orice reducere
a deşeurilor alimentare înseamnă, în fapt, potenţiale
beneficii pentru mediu. Dacă reducem cantitatea
de alimente pe care le risipim de-a lungul sistemului
alimentar, vom avea nevoie de mai puţină apă, mai
puţine îngrăşăminte, mai puţin teren, mai puţin
transport, mai puţină energie, mai puţină colectare
a deşeurilor, mai puţină reciclare şi aşa mai departe.
În contextul mai larg al economiei ecologice,
creşterea eficienţei utilizării resurselor într-un
sistem contribuie la reducerea resurselor în alte
sisteme. Aproape întotdeauna acesta este un
scenariu reciproc avantajos.
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Deşeurile: o problemă sau o resursă?
Deşeurile nu reprezintă doar o problemă de mediu, ci şi o pierdere economică. În medie, europenii
produc 481 de kilograme de deşeuri municipale pe an. o parte din ce în ce mai mare a acestei
cantităţi este reciclată sau transformată în compost, în timp ce o parte mai mică ajunge la
depozitele de deşeuri. Cum putem modifica modul în care producem şi consumăm, în aşa fel încât
să producem din ce în ce mai puţine deşeuri, utilizând în acelaşi timp toate deşeurile ca resursă?
Europa generează cantităţi foarte mari de
deşeuri: de alimente şi din grădinărit, deşeuri din
construcţii şi demolări, deşeuri miniere, deşeuri
industriale, nămol, televizoare vechi, maşini
vechi, baterii, pungi de plastic, hârtie, deşeuri
sanitare, haine vechi şi mobilă veche... şi lista
poate continua.
Cantitatea de deşeuri pe care o generăm este
strâns legată de tiparele noastre de consum şi
de producţie. Numărul foarte mare de produse
care intră pe piaţă reprezintă o altă provocare.
Schimbările demografice, precum creşterea
numărului de gospodării alcătuite dintr-o singură
persoană, afectează, de asemenea, cantitatea
de deşeuri pe care le generăm (de exemplu,
ambalarea produselor în pachete mai mici).
Spectrul larg de tipuri de deşeuri şi de rute
complexe ale tratării deşeurilor (inclusiv cele
ilegale) face dificilă obţinerea unei imagini
complete a deşeurilor generate şi a locului în
care se află acestea. Există date, deşi de calitate
variabilă, pentru toate tipurile de deşeuri.

Cât de multe deşeuri
generăm?
Centrul de date al UE privind deşeurile
compilează datele referitoare la deşeuri la
nivel european. Potrivit datelor pentru 2010
referitoare la 29 de ţări europene (adică UE 28
şi Norvegia), aproximativ 60 % din deşeurile
generate au fost deşeuri minerale şi sol, în
mare parte în urma activităţilor de construcţii
şi demolări şi a mineritului. În ceea ce priveşte
deşeurile de metale, hârtie şi carton, de lemn,

deşeurile de substanţe chimice şi medicale
şi deşeurile animale şi vegetale, fiecare tip de
deşeuri a avut între 2 % şi 4 % din total.
Aproximativ 10 % din totalul deşeurilor generate
în Europa reprezintă ceea ce se numeşte
„deşeuri municipale” – deşeuri generate, în
principal, de gospodării şi, în mai mică măsură,
de întreprinderile mici şi de clădirile publice,
precum şcolile şi spitalele.
În 2012, 481 kg de deşeuri municipale solide
au fost generate pe cap de locuitor în cele 33
de ţări membre ale Agenţiei Europene de Mediu
(AEM). Există o uşoară tendinţă descrescătoare
începând din anul 2007, care poate fi explicată
în parte de criza economică ce afectează
Europa din 2008.

Pe drumul cel bun: mai multă
reciclare, mai puţine depozite
de deşeuri
Este posibil ca uşoara scădere care s-a
observat în ceea ce priveşte deşeurile
municipale generate în UE să fi redus impactul
deşeurilor asupra mediului, într-o oarecare
măsură. Totuşi, deşi cantităţile de deşeuri sunt
importante, gestionarea deşeurilor are, la rândul
său, un rol cheie.
În UE, în general, se reciclează o cantitate mai
mare de deşeuri şi se transportă la depozitele
de deşeuri o cantitate mai mică. În cazul
deşeurilor municipale, proporţia deşeurilor
reciclate sau transformate în compost în UE-27
a crescut de la 31 % în 2004 la 41 % în 2012.

Waste•smART
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Fluxurile de deşeuri ale Europei
În total, aproximativ 2 500 milioane de tone de deşeuri au fost produse în UE-28 şi Norvegia în 2010. Iată
o prezentare generală a provenienţei şi compoziţiei deşeurilor.

Fluxurile de deşeuri după sursă

34 %

Fluxurile de deşeuri după tipul de deşeuri

27 %

Industria extractivă

Construcţii

9%

11 %

Gospodării

Fabricare

3%

16 %

Furnizare de
energie

43,5 %
16,4 %
7,4 %
5,0 %
4,4 %
3,9 %
2,5 %
2,5 %
2,3 %
12,2 %

Deşeuri minerale
Soluri
Deşeuri menajere şi alte deşeuri similare
Deşeuri de incinerare
Deşeuri de origine animală şi vegetală
Deşeuri metalice
Deşeuri chimice şi medicale
Deşeuri de lemn
Deşeuri de hârtie şi carton
Alte deşeuri

Alte surse

Sursa: Date Eurostat 2010 din UE-28 şi Norvegia

În medie, producem 157 kg de
deşeuri de ambalaje pe cap de
locuitor în UE.

În fiecare an este raportată în
UE producerea a 74 milioane de
tone de deşeuri periculoase.

Echipamentele electrice şi electronice
reprezintă fluxul de deşeuri cu cel
mai rapid ritm de creştere în UE,
estimându-se că va ajunge la 12
milioane de tone pe an până în 2020.

Surse: AEM, Eurostat, Comisia Europeană
Mai multe informaţii: www.eea.europa.eu/ro/themes/waste
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În pofida acestor realizări, încă există mari
discrepanţe între ţări. De exemplu, Germania,
Suedia şi Elveţia trimit fiecare mai puţin de
2 % din deşeurile lor municipale la depozitele
de deşeuri, în timp ce în Croaţia, Letonia şi
Malta cifrele sunt de peste 90 % în fiecare caz.
Majoritatea ţărilor în care ratele de deşeuri
depozitate sunt mai mici prezintă rate ridicate
ale reciclării şi incinerării, ambele peste 30 %
din totalul deşeurilor municipale.

producătorilor, care înseamnă că producătorul
trebuie să primească înapoi produsul la finalul
ciclului de viaţă, pare să fie, de asemenea,
o metodă eficace.

Poluarea atmosferică,
schimbările climatice,
contaminarea solului şi
a apei…

Legislaţia UE stabileşte
obiective ambiţioase

Gestionarea neadecvată a deşeurilor contribuie
la schimbările climatice şi la poluarea
atmosferică şi afectează direct numeroase
ecosisteme şi specii.

Transformarea în ceea ce priveşte gestionarea
deşeurilor este strâns legată de legislaţia UE
în domeniul deşeurilor. Principalul instrument
legislativ în acest domeniu este Directiva‑cadru
privind deşeurile. Aceasta prezintă o ierarhie
a gestionării deşeurilor: se începe cu prevenirea,
urmată de pregătirea pentru reutilizare,
reciclare şi recuperare şi se încheie cu
eliminarea. Directiva are ca scop prevenirea în
măsură cât mai mare a generării deşeurilor,
utilizarea ca resursă a deşeurilor generate şi
reducerea la minimum a cantităţii de deşeuri
care ajung la depozitele de deşeuri.

Depozitele de deşeuri, considerate a fi metoda
de ultimă instanţă în ierarhia referitoare
la deşeuri, eliberează metan, un gaz de
seră foarte puternic, care este asociat cu
schimbările climatice. Metanul este format de
microorganismele prezente în depozitele de
deşeuri din cauza deşeurilor biodegradabile
precum alimentele, hârtia şi deşeurile provenite
din grădini. În funcţie de modul în care sunt
construite, depozitele de deşeuri ar putea, de
asemenea, să contamineze solul şi apa.

Directiva-cadru privind deşeurile, împreună cu
alte directive UE privind deşeurile, (referitoare
la depozitarea deşeurilor, vehiculele scoase din
uz, deşeurile de aparate electronice, bateriile,
deşeurile de ambalaje etc.) include obiective
specifice. De exemplu, până în 2020, fiecare
ţară a UE trebuie să recicleze jumătate din
deşeurile sale municipale; până în 2016, 45 %
din baterii trebuie să fie colectate; până în
2020, 70 % din deşeurile nepericuloase din
construcţii şi demolări (din masă) trebuie să fie
reciclate sau recuperate.
Ţările UE pot adopta diferite abordări pentru
a-şi atinge obiectivele privind deşeurile. Unele
abordări par să funcţioneze mai bine decât
altele. De exemplu, dacă sunt bine concepute,
taxele pentru depozitarea deşeurilor par să
reprezinte o modalitate eficace de reducere
a deşeurilor depozitate. Creşterea răspunderii

După ce sunt colectate, deşeurile sunt
transportate şi tratate. În urma procesului de
transport, se eliberează în atmosferă dioxid
de carbon – cel mai prevalent gaz de seră – şi
poluanţi ai aerului, inclusiv particule.
O parte din deşeuri ar putea fi incinerate sau
reciclate. Energia care provine din deşeuri
poate fi utilizată pentru producţia de căldură
sau electricitate, care ar putea înlocui energia
produsă prin utilizarea cărbunelui sau a altor
combustibili. Recuperarea deşeurilor pentru
producţia de energie ar putea astfel să
contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră.
Reciclarea poate contribui chiar mai mult la
scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră şi
a altor emisii. Atunci când materialele reciclate
înlocuiesc materialele noi, scade necesitatea
extracţiei sau a producţiei de materiale noi.
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Cât de mult reciclăm din deşeurile noastre municipale?

Deşeurile afectează
ecosistemele şi sănătatea
noastră

Multe din deşeurile pe care le aruncăm pot fi reciclate. Reciclarea aduce beneficii mediului prin evitarea
depozitării deşeurilor şi prin furnizarea de materii prime pentru noi produse. Reciclarea poate, de
asemenea, să încurajeze inovarea şi să creeze locuri de muncă.
Germany

Media UE 32 %

Ţări cu peste 50 %
Altele:
Ţările de Jos 49 %
Suedia 48 %
Luxemburg 47 %
Regatul Unit 46 %
Danemarca 45 %
Irlanda 44 %
Islanda 43 %
Norvegia 40 %
Slovenia 40 %
Franţa 39 %
Italia 38 %
Finlanda 33 %
Estonia 32 %
Spania 27 %

57 %
50 %
Belgia

Elveţia

Portugalia 26 %
Bulgaria 25 %
Ungaria 25 %
Republica Cehă 23 %
Cipru 21 %
Lituania 20 %
Polonia 20 %
Grecia 17 %
Letonia 16 %
Croaţia 15 %
Slovacia 13 %
Malta 12 %
România 1 %
Turcia 1 %

Unele ecosisteme, precum cele marine sau
de coastă, pot fi grav afectate de gestionarea
necorespunzătoare a deşeurilor sau de
aruncarea acestora. Deşeurile marine
reprezintă un motiv din ce în ce mai mare de
îngrijorare, şi nu doar din motive estetice: faptul
că animalele rămân prinse în aceste deşeuri,
precum şi ingerarea acestora constituie
ameninţări grave pentru multe specii marine.
Deşeurile au şi un impact indirect asupra
mediului. Orice nu se reciclează sau nu se
recuperează din deşeuri reprezintă o pierdere
de materii prime şi de alţi factori de producţie
utilizaţi în cadrul lanţului, respectiv în etapele de
producţie, transport şi consum al produsului.
Impacturile asupra mediului în lanţul ciclului de
viaţă sunt semnificativ mai mari decât cele care
apar exclusiv în etapa gestionării deşeurilor.
Direct sau indirect, deşeurile ne afectează
sănătatea şi bunăstarea în numeroase moduri:
gazul metan contribuie la schimbările climatice,
poluanţii atmosferici sunt eliberaţi în atmosferă,
sursele de apă potabilă sunt contaminate,
culturile cresc pe terenuri contaminate, iar
peştii ingerează substanţe chimice toxice, după
care ajung în farfuriile noastre…

64 %
59 %
Germania

Austria

Activităţile ilegale, precum aruncarea, arderea
sau exporturile ilegale au, de asemenea, un
rol, însă este dificil să se estimeze amploarea
acestor activităţi sau a impacturilor lor.

50 %
În Europa, ocuparea forţei de
muncă legată de reciclare
a crescut cu 45 % între anii
2000 şi 2007.

Ţările UE trebuie să recicleze
cel puţin 50 % din deşeurile lor
municipale până în 2020.

45 %
Ţările UE trebuie să recicleze
cel puţin 45 % din bateriile
uzate până în 2020.

Surse: Eurostat (2012), AEM, Comisia Europeană
Mai multe informaţii: www.eea.europa.eu/ro/themes/waste
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Pierderea economică şi
costurile gestionării
Deşeurile reprezintă, de asemenea, o pierdere
economică şi o povară pentru societatea
noastră. Forţa de muncă şi ceilalţi factori de
producţie (terenuri, energie etc.) utilizaţi în
etapele de extracţie, producţie, difuzare şi
consum se pierd, la rândul lor, atunci când sunt
aruncate „resturile”.

În plus, gestionarea deşeurilor costă bani.
Crearea unei infrastructuri pentru colectare,
sortare şi reciclare este costisitoare, dar odată
ce este instituită, reciclarea poate să genereze
venituri şi să creeze locuri de muncă.
Deşeurile au, de asemenea, o dimensiune
globală, care are legătură cu exporturile şi
importurile noastre. Ceea ce consumăm şi
producem în Europa ar putea genera deşeuri
în altă parte. De asemenea, în unele cazuri,
acestea devin în fapt un produs comercializat
la nivel transfrontalier, atât în mod legal, cât şi
ilegal.

Deşeurile ca resursă
Cum ar fi dacă am putea să utilizăm deşeurile
ca resursă şi să reducem astfel nevoia de
a extrage resurse noi? Extracţia unei cantităţi
mai mici de materiale şi utilizarea resurselor
existente ar putea contribui la evitarea unei
părţi dintre impactul creat de-a lungul lanţului. În
acest context, deşeurile neutilizate reprezintă,
de asemenea, o potenţială pierdere.
Transformarea deşeurilor într-o resursă până
în 2020 este unul dintre obiectivele principale
ale Foii de parcurs a UE către o Europă
eficientă din punct de vedere energetic.
Foaia de parcurs subliniază, de asemenea,
necesitatea de a asigura o reciclare de înaltă
calitate, eliminarea depozitelor de deşeuri,
limitarea recuperării de energie la materialele
nereciclabile şi stoparea transporturilor ilegale
de deşeuri.
Aceste obiective pot fi îndeplinite. În multe ţări,
deşeurile provenite din bucatarii si gradinarit
constituie cea mai mare parte din deşeurile
municipale solide. Deşeurile de acest tip, atunci
când sunt colectate separat, pot fi transformate
într-o sursă de energie sau îngrăşăminte.
Digestia anaerobă reprezintă o metodă de
tratare a deşeurilor care implică trecerea
deşeurilor biodegradabile printr-un proces
de descompunere biologică, similar celui din
depozitele de deşeuri, dar în condiţii controlate.
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Digestia anaerobă produce biogaz şi materii
reziduale care, la rândul lor, pot fi utilizate ca
îngrăşăminte, precum compostul.
Un studiu AEM din 2011 a analizat potenţialele
beneficii ale unei mai bune gestionări
a deşeurilor municipale. Constatările acestui
studiu sunt surprinzătoare. Îmbunătăţirea
gestionării deşeurilor municipale între 1995 şi
2008 a avut ca rezultat emisii semnificativ mai
reduse de gaze cu efect de seră, scădere care
poate fi atribuită în special emisiilor mai reduse
de metan de la depozitele de deşeuri şi emisiilor
evitate prin reciclare. Dacă, până în 2020,
toate ţările îşi îndeplinesc integral obiectivele
privind evitarea depozitării deşeurilor, prevăzute
în Directiva privind depozitarea deşeurilor, ar
putea exista o scădere suplimentară a emisiilor
de gaze cu efect de seră provenind din ciclul de
viaţă de 62 de milioane de tone de echivalent
CO2 – ceea ce ar fi o contribuţie semnificativă
la eforturile UE de atenuare a schimbărilor
climatice.

Înaintarea pe scara ierarhiei deşeurilor necesită
un efort comun al tuturor părţilor implicate:
consumatori, producători, factori de decizie,
autorităţi locale, unităţi de tratare a deşeurilor
etc. Consumatorii dispuşi să îşi sorteze deşeurile
din propriile gospodării pot recicla doar dacă
este creată infrastructura pentru colectarea
deşeurilor pe care ei le sortează. Reversul este,
de asemenea, valabil; municipalităţile pot recicla
o proporţie mai mare doar dacă gospodăriile îşi
sortează propriile deşeuri.

Cum putem reduce şi valorifica mai bine deşeurile?
Cea mai bună modalitate de a reduce impactul deşeurilor asupra mediului este în primul rând prin
prevenirea producerii acestora. Multe din articolele pe care le aruncăm ar putea fi, de asemenea,
reutilizate, iar altele ar putea fi reciclate pentru materii prime.

În ultimă instanţă, deşeurile pot constitui
o problemă sau o resursă doar în funcţie de
modul în care noi le gestionăm.

Sortaţi, reciclaţi şi compostaţi

Gândiţi-vă cum să preveniţi
producerea de deşeuri încă din
momentul cumpărării

Reparaţi şi reutilizaţi produsele.
Cumpăraţi produse la mâna
a doua şi vindeţi sau daţi altor
persoane lucrurile de care nu
aveţi nevoie

Combaterea deşeurilor începe
cu prevenirea
Potenţialele avantaje sunt imense şi pot facilita
tranziţia UE către o economie circulară, în
care nimic nu se risipeşte. Înaintarea pe scara
ierarhiei deşeurilor oferă beneficii în termeni de
mediu, chiar şi pentru ţările cu rate ridicate ale
reciclării şi recuperării.
Din nefericire, sistemele noastre actuale
de producţie şi de consum nu oferă multe
stimulente pentru prevenirea şi reducerea
deşeurilor. De la proiectarea produselor şi
ambalare la alegerea materialelor, întregul lanţ
de valoare trebuie să fie reconceput având în
vedere, de la început, prevenirea deşeurilor,
„resturile” de la un proces putând fi ulterior
transformate în materie primă pentru un altul.

În depozitele de deşeuri ar
trebui să ajungă o cantitate
cât mai mică posibil
Unele deşeuri pot fi
transformate în energie

481 kg 42 %
de deşeuri municipale sunt
produse pe persoană pe an în UE.

din deşeurile municipale
tratate în UE sunt reciclate
sau compostate.

Reciclarea unei conserve de aluminiu
economiseşte aproximativ 95 % din
energia necesară pentru a face una
nouă din materie primă.

Surse: Eurostat (2012)
Mai multe informaţii: www.eea.europa.eu/ro/themes/waste
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Prim-plan

Deşeurile din mările noastre
Aproximativ 70 % din planeta noastră este acoperită de oceane, iar deşeurile marine pot fi găsite
aproape peste tot. Deşeurile marine, în special materialele plastice, reprezintă o ameninţare nu
doar pentru sănătatea mărilor şi a zonelor de coastă, ci şi pentru economia şi comunităţile noastre.
Cea mai mare parte a deşeurilor marine este generată de activităţi care au loc pe continent. Cum
putem opri fluxul de deşeuri în mările noastre? Cel mai bun loc unde poate începe combaterea
acestei probleme marine globale este pe continent.
În 2007, un grup destul de neobişnuit de
naufragiaţi a fost adus de valuri la ţărm în nordul
Franţei. Erau raţe din plastic care ajunseseră la
sfârşitul unei călătorii epopeice de 15 ani, începută
în ianuarie 1992, când o navă care călătorea de
la Hong Kong către Statele Unite ale Americii
şi-a pierdut o parte din încărcătură în timpul unei
furtuni. Unul dintre containerele care au căzut
peste bord conţinea 28 800 de jucării, dintre care
unele ajunseseră pe ţărmul Australiei şi pe coasta
de est a Statelor Unite ale Americii cu mai mulţi ani
în urmă. Altele traversaseră Strâmtoarea Bering
şi Oceanul Arctic, pentru a ajunge pe ţărmul
Groenlandei, în Regatul Unit şi în Noua Scoţie.

Călătoria fără sfârşit
a plasticului
Raţele de cauciuc nu sunt singura formă de
deşeuri produse de om care plutesc în derivă
pe mările noastre. Deşeurile marine constau
în materiale solide produse sau prelucrate
(de exemplu, plastic, sticlă, metale sau lemn), care
ajung în mediul marin într-un mod sau altul.
Aproximativ 10 milioane de tone de deşeuri ajung
în mările şi oceanele lumii în fiecare an. Materiile
plastice, în special deşeurile de ambalaje din
plastic, precum sticlele de băuturi şi pungile de
unică folosinţă sunt de departe principalul tip
de deşeuri găsite în mediul marin. Lista poate
continua: plase de pescuit deteriorate, frânghii,
absorbante sanitare externe sau interne,
beţişoare de urechi, prezervative, mucuri de ţigară,
brichete de unică folosinţă etc.
Producţia în masă de materiale plastice a început
în anii 1950 şi a crescut exponenţial de la
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1,5 milioane de tone pe an până la nivelul actual
de 280 de milioane de tone pe an. Aproximativ
o treime din producţia actuală constă în ambalaje
de unică folosinţă care sunt aruncate în termen de
aproape un an.
Spre deosebire de materialele organice, plasticul
nu „dispare” niciodată în natură, ci se acumulează
în mediu, în special în oceane. Lumina soarelui,
apa sărată şi valurile divizează materialele
plastice în bucăţi din ce în ce mai mici. Pentru un
scutec de unică folosinţă sau o sticlă din plastic
poate fi nevoie de aproximativ 500 de ani pentru
a se diviza în particule microscopice. Însă nu
întreaga cantitate de microplastic este rezultatul
procesului de divizare. Unele dintre produsele
noastre de consum, precum pasta de dinţi,
produsele cosmetice şi produsele de îngrijire
personală deja conţin microplastic.
Din cauza acţiunii curenţilor oceanici, împreună
cu vântul şi rotaţia pământului, aceste particule,
dintre care unele măsoară doar câţiva microni
(o milionime dintr-un metru), se grupează şi
formează petece întinse în zonele numite circuite
oceanice. În funcţie de dimensiunea bucăţilor de
materiale, aceste petece pot avea aspectul unui
fel de „supă din plastic” transparentă. Circuitele
oceanice sunt fluide şi îşi modifică dimensiunea
şi forma. Se estimează că cel mai mare şi cel
mai studiat circuit, Circuitul Pacificului de Nord,
a atras peste 3,5 milioane de tone de gunoi, care
afectează o zonă a cărei dimensiune estimată
este de două ori mai mare decât suprafaţa
Statelor Unite ale Americii. Există alţi cinci curenţi
circulari importanţi în oceanele noastre unde,
de asemenea, se acumulează deşeuri, inclusiv în
Oceanul Atlantic.
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Unele particule sunt aduse la ţărm de valuri şi
sunt amestecate cu nisipul, chiar şi în cele mai
îndepărtate zone din lume. Altele pătrund în
lanţul alimentar.

De unde provin deşeurile
marine
Potrivit unor estimări, aproximativ 80 % din
deşeurile găsite în mediul marin provin din
activităţi care au loc pe continent. Sursa
deşeurilor marine nu se limitează neapărat
la activităţile umane de pe coastă. Chiar şi
atunci când sunt eliminate pe continent, râurile,
inundaţiile şi vântul vor transporta deşeurile în
mare. Activităţile de pescuit, transportul maritim,
instalaţiile din larg, precum platformele petroliere
şi sistemele de canalizare completează procesul.
Există unele variaţii regionale în ceea ce priveşte
originea deşeurilor marine. În Marea Mediterană,
Marea Baltică şi Marea Neagră, activităţile
desfăşurate pe continent generează majoritatea
deşeurilor marine; în Marea Nordului, în schimb,
activităţile maritime contribuie în egală măsură la
generarea acestui tip de deşeuri.

Mai multe materiale plastice
decât plancton
Dimensiunea exactă a impacturilor deşeurilor
marine este dificil de estimat. Deşeurile marine
au două efecte adverse principale asupra
vieţii sălbatice marine: ingerarea deşeurilor şi
prinderea animalelor în acestea.
În 2004, în urma cercetărilor desfăşurate de
Algalita, un institut independent de cercetări
marine din California, s-a constatat că probele de
apă marină conţineau de şase ori mai mult plastic
decât plancton.
Având în vedere dimensiunea şi prevalenţa
deşeurilor marine, animalele şi păsările marine
le confundă cu hrana. Rapoartele arată că este
40 % din speciile existente de balene, delfini şi
marsuini, toate speciile de ţestoase marine şi
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aproximativ 36 % din speciile de păsări marine
au ingerat astfel de deşeuri. Ingerarea nu se
limitează la unul sau două exemplare. Sunt
afectate bancuri de peşti, precum şi stoluri de
păsări marine. De exemplu, peste 90 % din
cadavrele de păsări marine fulmar aduse la ţărm
la Marea Nordului aveau plastic în stomac.

Care sunt sursele de deşeuri marine şi care este impactul acestora asupra mediului?
Cantităţi tot mai mari de deşeuri ajung în oceanele din întreaga lume şi afectează sănătatea ecosistemelor, ucigând
animale şi punând în pericol sănătatea umană. Soluţia constă în prevenirea producerii de deşeuri şi în gestionarea
mai bună a deşeurilor pe uscat.

Plasticul nedigestibil din stomac poate împiedica
animalul să se hrănească, acesta murind în
cele din urmă de inaniţie. Substanţele chimice
din materialele plastice pot, de asemenea,
fi otrăvitoare şi, în funcţie de doză, pot slăbi
permanent organismul animalului sau îl pot omorî.
Bucăţile mai mari de plastic reprezintă, de
asemenea, o ameninţare pentru viaţa marină.
Multe specii, inclusiv focile, delfinii sau ţestoasele
marine pot rămâne prinse în deşeuri de plastic
şi în plasele şi firele de pescuit pierdute pe mare.
Majoritatea animalelor prinse nu supravieţuiesc,
deoarece nu pot ajunge la suprafaţa apei pentru
a respira, nu pot evita prădătorii şi nu se pot
hrăni.

Vârful icebergului
Deşeurile marine reprezintă o problemă globală,
iar datele fiabile sunt dificil de colectat. Curenţii
şi vântul transportă bucăţile vizibile dintr-un loc
în altul, ceea ce poate duce la contabilizarea
de mai multe ori a aceloraşi deşeuri. În plus, se
crede că doar o mică parte din deşeurile marine
plutesc la suprafaţă sau sunt aduse de valuri la
ţărm. Potrivit Programului Naţiunilor Unite pentru
Mediu (UNEP), doar 15 % din deşeurile marine
plutesc la suprafaţa apei; alte 15 % rămân în
coloana de apă, iar 70 % se depun pe fundul
mării.
Partea „invizibilă” a deşeurilor continuă să
afecteze sănătatea globală a mediului marin.
Se estimează că aproximativ 640 000 de
tone de echipamente de pescuit sunt pierdute,
abandonate sau aruncate la nivel global. Aceste
„plase fantomă” continuă să prindă peşte sau alte
animale marine ani şi decenii la rând.

Deşeurile ajung în mare prin intermediul râurilor şi al
reţelelor de canalizare sau purtate de vânt. De asemenea,
deşeurile de pe vapoare şi bărci se acumulează adesea în
ocean.

Aproximativ 10 % din deşeurile
marine sunt reprezentate de unelte
de pescuit aruncate, care adesea
ucid sau rănesc animalele şi păsările
marine.

Depuneri vaste de deşeuri şi particule mici de plastic sunt
adunate de curenţii oceanici. Deşeurile se acumulează, de
asemenea, pe fundul mării şi pe plaje.

Multe materiale plastice se
descompun în piese tot mai mici care
pot intra astfel în lanţul trofic.

S-a raportat că aproximativ 36 %
din speciile de păsări marine din
lume şi multe specii de peşti înghit
deşeuri marine.

Mai multe informaţii: eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch
unep.org/regionalseas/marinelitter
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Mai mult decât atât, unele dintre speciile de peşti
care ingerează materiale plastice apar frecvent
în meniul nostru. Consumând fructe de mare
expuse la materiale plastice şi la substanţele
chimice din petrol pe care acestea le conţin,
sănătatea umană este, de asemenea, expusă
riscurilor. Impactul asupra sănătăţii umane nu
este cunoscut cu claritate.

Comunităţile din zonele de
coastă sunt cele mai afectate
Peste 40 % din populaţia UE trăieşte în regiunile
de coastă. Pe lângă costurile de mediu, deşeurile
marine au şi costuri socioeconomice, afectând în
principal comunităţile din zonele de coastă. o zonă
de coastă curată este vitală pentru turismul pe
litoral. În medie, 712 deşeuri individuale sunt găsite
pe o întindere de 100 de metri de plajă pe coasta
Oceanului Atlantic. Atunci când nu se iau măsuri,
deşeurile marine se acumulează pe plajă. Pentru
a spori atractivitatea litoralului lor pentru turişti,
numeroase comunităţi şi firme trebuie să cureţe
plajele înainte de începerea sezonului de vară.
Nu există estimări cuprinzătoare în ceea ce
priveşte costul deşeurilor marine pentru societate.
În egală măsură, este dificil să se estimeze
pierderea suferită de economia locală din cauză
că potenţialii vizitatori aleg alte locuri. Există însă
exemple de costuri concrete pentru activităţile
de curăţare, cuantificate în termeni monetari. În
Regatul Unit, municipalităţile cheltuiesc aproximativ
18 milioane de euro pe an pentru curăţarea
plajelor.
Activităţile de curăţare pot contribui la colectarea
bucăţilor mari de deşeuri şi la îmbunătăţirea
aspectului estetic al zonei, însă ce se întâmplă cu
bucăţile mici? Potrivit Kommunenes Internasjonale
Miljøorganisasjon (KIMO), o organizaţie
internaţională care reuneşte autorităţile locale în
vederea discutării problemelor legate de poluare,
aproximativ 10 % (din masă) din materialele lăsate
în urmă de reflux reprezintă materiale plastice. Din
cauza dimensiunii mici, diferenţierea lor de nisip
este de multe ori imposibilă.

Combaterea deşeurilor marine:
se începe cu prevenirea

în general. Au fost, de asemenea, elaborate directive
pentru a ajuta la reducerea poluării provenite de la
nave şi din porturi. Îmbunătăţirea punerii în aplicare
a politicilor de prevenire şi reducere a deşeurilor poate
produce potenţiale beneficii imense.

Deşi reprezintă doar una dintre presiunile exercitate
asupra sănătăţii mediului marin, deşeurile marine
constituie un motiv de îngrijorare din ce în ce mai
important. Acumularea şi durabilitatea foarte mare
a plasticului în natură complică şi mai mult această
problemă. Deşeurile marine reprezintă o problemă
transfrontalieră; odată ce ajung în mare, acestea nu
mai au un proprietar. Astfel, gestionarea lor devine
dificilă şi dependentă în foarte mare măsură de
buna colaborare regională şi internaţională.

Însă ce putem face cu deşeurile care deja afectează
mările şi oceanele noastre? Deşeurile marine se
acumulează în mare de ani buni. Unele s-au scufundat
pe fundul mării, în timp ce altele sunt transportate
dintr-un loc în altul de curenţii oceanici. Este aproape
imposibil să ne imaginăm cum am putea să curăţăm
totul în întregime.
Au fost instituite mai multe iniţiative de „pescuire
a deşeurilor”, în cadrul cărora vasele colectează
deşeurile marine – în mod similar colectării deşeurilor
municipale pe continent. Totuşi, metodele utilizate nu
permit colectarea deşeurilor mai mici de o anumită
dimensiune. Astfel, problema microplasticului rămâne
nesoluţionată. În plus, având în vedere sfera problemei
şi dimensiunea oceanelor noastre, aceste iniţiative sunt
prea limitate pentru a determina îmbunătăţiri reale.

Unele obiective prevăzute de legislaţia UE vizează
direct deşeurile marine. De exemplu, Directiva‑cadru
„Strategia pentru mediul marin” adoptată de UE
în 2008 identifică deşeurile marine dreptul unul
dintre domeniile în care trebuie să fie luate măsuri
pentru a se ajunge la o stare ecologică bună
a tuturor apelor marine până în 2020. Pornind
de la aceste directive ale UE şi de la angajamentul
global exprimat la Conferinţa ONU privind
dezvoltarea durabilă Rio+20, în 2012, cel de-al
şaptelea program de acţiune pentru mediu al UE
(2014‑2020) prevede stabilirea unui nivel de bază şi
fixarea unei ţinte pentru reducere.

Acelaşi lucru poate fi spus despre activităţile de
curăţare a plajelor şi zonelor de coastă. Cu toate
acestea, astfel de iniţiative reprezintă o bună modalitate
de creştere a gradului de conştientizare cu privire
la acest aspect şi de implicare a cetăţenilor în
combaterea problemei deşeurilor marine. În cele din
urmă, poate fi pur şi simplu o chestiune de cifre. Cu cât
creşte numărul voluntarilor care se alătură acestor
iniţiative, cu atât se poate îmbunătăţi acţiunea noastră
de prevenire.

La fel ca în cazul gestionării deşeurilor în general,
punctul de plecare pentru combaterea deşeurilor
marine este prevenirea. Cum putem preveni
deşeurile? Avem nevoie de pungi de plastic de
fiecare dată când mergem la cumpărături? Pot
fi unele dintre produsele şi procesele noastre de
producţie concepute în aşa fel încât să nu conţină
sau să creeze microplastic? Cu siguranţă da.

Acţiunea începe pe continent
Următorul pas este luarea de măsuri pe continent,
înainte ca deşeurile să ajungă în mările noastre. În
acest sens, UE a adoptat politici şi acte legislative
menite să îmbunătăţească gestionarea deşeurilor,
să reducă deşeurile de ambalaje şi să crească
ratele de reciclare (în ceea ce priveşte materialele
plastice în special), să îmbunătăţească tratarea
apelor reziduale şi să utilizeze resursele mai eficient,

Marine LitterWatch
AEM a dezvoltat „Marine LitterWatch”, care include o aplicaţie pentru monitorizarea deşeurilor
marine pe plajele din Europa. Această aplicaţie, disponibilă gratuit, permite comunităţilor
care se ocupă cu curăţarea plajelor să colecteze date într-un mod care poate contribui la
îmbunătăţirea cunoştinţelor noastre despre deşeurile marine. De asemenea, le permite
părţilor interesate să caute iniţiative de curăţare în apropierea lor sau să îşi creeze propria
comunitate de acest fel.

Waste•smART
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Interviu

Cum putem face oraşele „ecologice”
Peste trei sferturi din europeni locuiesc în zone urbane. Ceea ce produc, cumpără, mănâncă şi
aruncă locuitorii din oraşe, modul în care se deplasează şi locul unde locuiesc au impact asupra
mediului. În acelaşi timp, modul în care este construit un oraş afectează modul în care trăiesc
locuitorii lui. L-am întrebat pe Roland Zinkernagel din cadrul primăriei oraşului Malmö, din Suedia,
despre acţiunile concrete întreprinse pentru ca acest oraş să devină durabil.

Ce anume face ca un oraş să fie
durabil?
Oraşele sunt centre de activitate economică
şi socială. Ele pot creşte şi pot, de asemenea,
să decadă. Nu există o soluţie universal valabilă
pentru a face ca un oraş să fie durabil. Trebuie
abordate diferite aspecte ale vieţii urbane.
Nu este vorba doar despre crearea de spaţii
verzi, de atragerea de întreprinderi inovatoare
şi ecologice şi de crearea unui sistem solid de
transport public. Este necesar ca un oraş să fie
privit în ansamblu, inclusiv în ceea ce priveşte
bunăstarea locuitorilor lui.

Roland Zinkernagel

Malmö este un oraş industrial cu o populaţie
de aproximativ 300 000 de locuitori de diferite
origini. Oraşul are clădiri înalte, construite în
anii 1960, precum şi case locuite de câte
o singură familie, cu grădini. De asemenea, are
cartiere noi, unde am încercat să construim
oraşul viitorului: fără emisii de dioxid de carbon,
compact, ecologic.
După închiderea marelui şantier naval la
începutul anilor 1980, populaţia oraşului
a început să scadă, în principal din cauza
ratelor ridicate ale şomajului. a fost nevoie de
timp pentru a înlocui această imagine negativă
a oraşului cu una pozitivă – un mediu plăcut de
locuit, un pionier în materie de politici de mediu
şi conştientizare, un oraş al comerţului echitabil,
ecologic şi curat şi aşa mai departe.

Roland Zinkernagel lucrează în
cadrul departamentului de mediu
al primăriei oraşului Malmö.
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Cum poate fi un oraş făcut să fie
durabil?
Primăria oraşului Malmö şi-a prezentat
obiectivele generale în materie de mediu într-un

program pe termen lung convenit la nivelul
întregului spectru politic. Programul de mediu
prevede că administraţia oraşului Malmö va
deveni neutră din punctul de vedere al impactului
asupra mediului până în 2020, iar întreaga
municipalitate va funcţiona 100 % pe bază de
energie regenerabilă până în 2030. Există, de
asemenea, obiective care vizează reducerea
consumului de energie pe cap de locuitor,
precum şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Programul de mediu prevede, de asemenea,
utilizarea mai durabilă a resurselor, inclusiv
a apei, a terenurilor şi a biodiversităţii în oraş,
precum şi în zonele limitrofe. De asemenea,
intenţionăm să creăm un mediu plăcut de
trai pentru toţi locuitorii, cu alte cuvinte, să
contribuim la construcţia oraşului viitorului.

Cum se transpun aceste obiective
în proiecte concrete?
Pe baza programului de mediu, Primăria din
Malmö adoptă planuri de acţiune cu obiective
mai specifice. De exemplu, unul dintre obiectivele
concrete din planul nostru de acţiune stipulează
că, până în 2015, 40 % din deşeurile organice
trebuie să fie introduse în producţia de biogaz.
Un obiectiv concret ca acesta necesită
luarea de măsuri la niveluri diferite şi în etape
diferite. Gospodăriile trebuie să sorteze o mai
mare parte din deşeurile pe care le produc.
Autorităţile de gestionare a deşeurilor trebuie
să se pregătească pentru colectarea unei
cantităţi mai mari de deşeuri organice. În
sfârşit, pentru a converti cantitatea mai mare
de deşeuri organice în biogaz, avem nevoie de
centrale noi sau de suplimentarea capacităţii
centralelor existente.
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Unele dintre obiective, cum ar fi ratele mai
mari de sortare în gospodării, pot fi atinse prin
campanii de informare. Altele ar putea necesita
investiţii în infrastructură, inclusiv utilaje de
colectare a deşeurilor şi centrale energetice.

Cât de mult timp este necesar
pentru transformarea unui oraş
ca Malmö într-un oral pe deplin
durabil?

La fel ca în acest exemplu, un obiectiv concret
necesită implicarea unui număr mare de actori
diferiţi. Pentru a da viaţă acestor proiecte,
trebuie să fim constant în dialog cu societatea
civilă, instituţiile publice şi sectorul privat. Multe
dintre proiectele noastre primesc fonduri de la
Uniunea Europeană.

Fiecare oraş are un punct de plecare diferit.
Depinde de infrastructura existentă, de
obiectivele şi priorităţile politice. Malmö are un
avantaj comparativ cu majoritatea oraşelor
europene. Această viziune de perspectivă este
pusă în aplicare din anii 1990. Ca urmare, avem
părţi ale oraşului deja construite şi dezvoltate
ţinând cont de această viziune.

Cum se implică sau cum contribuie
locuitorii?
O componentă esenţială a programului nostru
de mediu este ceea ce numim „facilitarea
acţiunilor corecte”. Trebuie să le oferim
locuitorilor posibilitatea de a opta pentru
alternativele mai durabile, inclusiv să facilităm
utilizarea transportului public şi gestionarea
îmbunătăţită a deşeurilor.
Atunci când vorbim despre schimbarea
comportamentului, cunoaşterea este vitală.
Abordarea noastră se bazează pe a le permite
locuitorilor noştri să ia decizii informate. Ce
înseamnă decizia lor de a se deplasa cu maşina
pentru calitatea aerului din oraş şi pentru trafic,
comparativ cu utilizarea transportului public?

Vorbim despre proiecte foarte concrete şi
de probleme concrete şi avem o mai bună
înţelegere a sarcinilor de îndeplinit. Astfel că, în
acest sens, suntem printre primii în Europa.
În cartierele unde acţionăm de 15 ani, putem
observa că programul are propriul său ritm.
Unele proiecte, precum sortarea şi reciclarea
deşeurilor ar putea avea nevoie de 5 până la
10 ani pentru a fi puse în aplicare, dar pentru
ca percepţia publică să se schimbe ar putea
fi nevoie de până la o generaţie. Alte cazuri,
inclusiv transformarea clădirilor existente ar
putea necesita chiar mai mult timp.

Care sunt principalele provocări?
În opinia mea, cea mai mare provocare este
planificarea pe termen lung; cu alte cuvinte,
renunţarea la planificarea pe termen scurt şi
mediu. Politicienii sunt aleşi pentru mandate de
patru sau cinci ani, iar priorităţile lor în materie
de politici se pot schimba după alegeri sau în
timpul mandatului. Acelaşi lucru este valabil
pentru întreprinderi. o decizie de a investi
depinde de cât de mult se poate câştiga în
schimb şi când. Atunci când vorbim despre
construcţia oraşelor durabile, privim în fapt
numeroase elemente diferite, aşa cum am
menţionat anterior.
Trebuie să planificăm şi să ne pregătim pentru
un orizont care depăşeşte planurile noastre
de acţiune de 5 până la 10 ani. De exemplu,
clădirile pe care le construim acum ar putea
efectiv să fie încă în uz în 2100. Luăm în
considerare factori precum viitorul necesar de
energie sau utilizarea clădirilor atunci când le
proiectăm? Trebuie să fim vizionari şi flexibili în
acelaşi timp. Poate că încă nu există răspunsuri
clare la aceste întrebări, dar cu siguranţă ele
merită să fie avute în vedere.

Tranziţia are cu siguranţă loc cu paşi mici.
Autorităţile publice au un anumit rol în facilitarea
acestei tranziţii, nu doar prin crearea unui cadru,
ci şi prin asumarea rolului de exemplu.

Unul dintre obiectivele noastre este să facem
oraşul durabil din punct de vedere social, cu
o mai mare interacţiune între oamenii care
locuiesc în diferite zone ale oraşului. Aceasta
presupune crearea de spaţii şi posibilităţi pentru
ca locuitorii din Malmö să se reunească, precum
spaţii verzi sau festivaluri. Aceasta contribuie,
de asemenea, atât la promovarea unei imagini
pozitive a oraşului, cât şi la îmbunătăţirea
mediului de locuit.
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Prim-plan

Fundamentele economiei şi mediului
În martie 2014, Parisul, capitala Franţei, a fost afectat de o poluare cu particule. Utilizarea
autoturismelor personale a fost sever restricţionată timp de mai multe zile. De partea cealaltă
a planetei, o companie chineză lansa un nou produs: asigurarea împotriva smogului pentru
călătorii interni ale căror sejururi erau afectate de calitatea precară a aerului. Prin urmare, cât de
valoroasă este calitatea aerului? Poate economia să ne ajute să reducem poluarea? Vom analiza
în detaliu câteva concepte economice de bază.
Cuvântul „economie” provine din vechiul
cuvânt grecesc „oikonomia”, care înseamnă
gestionarea gospodăriei. Activităţile pe care le
cuprinde sunt şi mai vechi. Primele comunităţile
constau în principal în familii extinse care lucrau
împreună pentru a asigura supravieţuirea
grupului şi satisfacerea nevoilor de bază. Diferiţii
membri ai comunităţii erau responsabili pentru
diferite activităţi: asigurarea hranei, găsirea sau
construirea unui adăpost etc.
Pe măsură ce societăţile noastre şi tehnologia
disponibilă au devenit mai sofisticate, membrii
au început să se specializeze în diferite sarcini
necesare comunităţii. Specializarea a fost
însoţită de creşterea schimbului de bunuri şi
servicii, atât în cadrul comunităţii, cât şi cu alte
comunităţi.

Preţurile de piaţă
Utilizarea unei monede comune a facilitat
comerţul. Fie sub formă de mărgele, monede din
argint sau euro, „banii” reflectă un acord implicit
că orice persoană care îi posedă îi poate da în
schimbul bunurilor şi serviciilor. Preţul real –
câte unităţi de monedă comună sunt schimbate
pe un produs – reprezintă, de asemenea, un
acord între cumpărător şi vânzător.
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Există diferite modele care se utilizează pentru
explicarea modului în care pieţele determină
preţul de vânzare/cumpărare. Una dintre
premisele de bază este că un cumpărător
sau un consumator atribuie o anumită valoare
produsului şi este dispus să plătească pentru
aceasta. În cazul majorităţii produselor, cu cât
este mai mare preţul, cu atât sunt mai puţini
consumatorii dispuşi să cumpere.
O altă premisă este aceea că furnizorul nu
va produce un produs dacă acesta nu poate
fi vândut la un preţ mai mare decât costul
suportat pentru producerea unei unităţi din
acel produs. În realitate, pentru a-i forţa pe
competitori să se retragă de pe piaţă sau
pentru a reduce stocurile redundante, furnizorii
ar putea să îşi vândă produsele la preţuri mai
mici decât costul de producţie, aceasta fiind aşanumită practică de „dumping”.
Cuvântul-cheie aici este „cost”. Cum calculăm
costul? Includ preţurile pe care le plătim pentru
produse şi servicii costul utilizării resurselor
naturale – în termeni mai tehnici „capitalul
natural” – sau costul poluării generate în timpul
producţiei şi consumului?
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Răspunsul simplu este nu. Aproape niciunul
dintre preţurile de pe piaţă nu reflectă costul
real al unui produs – adică acela care include
atât costurile de producţie, cât şi costurile
de mediu (inclusiv costurile în materie de
sănătate asociate degradării mediului). Sistemul
nostru economic actual este construit pe
o practică de mii de ani, bazată pe percepţia
că serviciile pe care ni le oferă natura sunt
gratuite. În majoritatea cazurilor, ceea ce plătim
pentru materiale (petrol, minereu de fier, apă,
cherestea etc.) acoperă costurile de extracţie,
transport şi tranzacţionare. Acesta este unul
dintre principalele puncte slabe ale actualului
sistem economic şi nu este uşor de remediat,
din două motive principale.

Dificultatea estimării
costurilor
În primul rând, este foarte dificil să se obţină
un deviz pentru toate serviciile şi beneficiile
pe care natura ni le oferă sau pentru toate
prejudiciile pe care le cauzează activităţile
noastre. Cât de mult sunt dispuse persoanele
sau societăţile să plătească pentru aerul curat
poate varia considerabil. Pentru o populaţie
expusă la niveluri extrem de ridicate ale poluării
cu particule, aerul curat poate valora o avere,
însă pentru cei care se bucură de el în fiecare zi,
poate reprezenta ceva ce abia remarcă.
Economiştii de mediu dezvoltă concepte
contabile care încearcă să calculeze un „preţ” al
acestor beneficii pe care le obţinem din mediu,
precum şi al pagubelor cauzate mediului de
activităţile noastre.
O parte a activităţii din domeniul contabilităţii
mediului se concentrează pe costul daunelor,
pentru a calcula o valoare monetară a serviciilor.
În cazul calităţii aerului, de exemplu, se
calculează costurile medicale cauzate de
calitatea precară a aerului, pierderea de vieţi,
diminuarea speranţei de viaţă, pierderea de
zile de muncă etc. În mod similar, cât de mult
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valorează traiul într-o zonă liniştită? Diferenţa
între preţurile locuinţelor de tipuri similare poate
fi utilizată pentru a obţine o estimare a valorii de
piaţă a unui mediu liniştit.
Totuşi, toate aceste calcule rămân orientative.
Nu este întotdeauna clar în ce măsură calitatea
precară a aerului contribuie la probleme
respiratorii specifice sau zgomotul la preţurile
mai scăzute ale locuinţelor.
În cazul unora dintre resurse, contabilitatea
mediului estimează, de asemenea, cât de
mult din resursa respectivă este disponibil
într-o zonă dată, de exemplu, apa potabilă
într-un bazin hidrografic. Se adaugă ratele de
precipitaţii, debitele râurilor, apele de suprafaţă
şi subterane etc.

Plata pentru serviciile de
mediu
În al doilea rând, chiar dacă am putea obţine
o etichetă de preţ clară, reflectarea acestui
„cost suplimentar” în preţurile actuale pe
termen scurt ar avea consecinţe sociale grave.
Creşterea dramatică a preţurilor la alimente din
2008, când preţul unor alimente de bază s-a
dublat în curs de şase luni, a afectat pe toată
lumea, însă cei mai săraci au fost afectaţi cel
mai mult. o trecere rapidă de la un sistem în
care serviciile naturale sunt gratuite la unul în
care toate costurile sunt incluse ar fi destul de
controversată din punct de vedere social.

oraşe europene le permit doar utilizatorilor
de autoturisme private care au plătit o taxă
suplimentară să circule în centrul oraşelor.
În mod similar, subvenţiile pot încuraja
consumatorii să aleagă produse mai puţin
dăunătoare mediului prin reducerea preţului de
cumpărare al acestora. Aceste instrumente pot
fi utilizate şi pentru abordarea unor probleme
de echitate socială, oferind asistenţă grupurilor
dezavantajate şi afectate.
Economiştii de mediu dezvoltă, de asemenea,
conceptele din jurul „reformei fiscale de
mediu” pentru a analiza cum pot fi modificate
taxele pentru a favoriza alternativele mai puţin
dăunătoare mediului şi cum pot fi reformate
subvenţiile care cauzează prejudicii mediului.
În unele cazuri, un actor de piaţă (furnizor
sau cumpărător) poate fi suficient de mare
pentru a influenţa piaţa. În cazul unor tehnologii
ecologice, decizia autorităţilor publice de a trece
la utilizarea acestor tehnologii le-a permis să
pătrundă pe piaţă şi să concureze cu actorii
consacraţi.
Deşi domeniul economic ne ajută să înţelegem
unele concepte care stau la baza tiparelor
noastre de producţie şi consum, a preţurilor
şi stimulentelor, în lumea noastră globalizată,
numeroşi alţi factori, precum tehnologia şi
politica, pot avea rolul lor.

Totuşi, există deja unele costuri de mediu
care sunt incluse în preţurile pe care le plătim
pentru unele dintre produse şi servicii. Taxele
şi subvenţiile reprezintă instrumentul cel mai
frecvent utilizat de guvern pentru a „regla”
preţurile pieţei. Taxele de mediu adaugă un
cost suplimentar la preţul produselor, ceea
ce majorează preţurile de vânzare. Acest
instrument poate fi utilizat pentru reducerea
consumului anumitor produse nedurabile. De
exemplu, taxele de trafic aplicabile în unele
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Mai multe informaţii
Surse AEM
Raport AEM privind indicatorii de mediu 2013: http://www.eea.europa.eu/publications/
environmental-indicator-report-2013
Managing municipal solid waste – a review of achievements in 32 European countries (Gestionarea
deşeurilor municipale solide – o trecere în revistă a realizărilor în 32 de ţări europene) (Raport
AEM 2/2013): http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste
Movements of waste across the EU’s internal and external borders (Transportul deşeurilor peste
graniţele interne şi externe ale UE) (Raport AEM report 7/2012): http://www.eea.europa.eu/
publications/movements-of-waste-EU-2012
Greening the EU’s Common Agricultural Policy (Ecologizarea politicii agricole comune a UE):
http://www.eea.europa.eu/themes/agriculture/greening-agricultural-policy
Marine Messages: Our seas, our future – moving towards a new understanding (Mesaje marine:
Mările noastre, viitorul nostru – trecerea la o nouă înţelegere) (Broşură AEM 1/2014):
http://www.eea.europa.eu/publications/marine—messages
Surse ale Uniunii Europene
Strategia Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
Platforma online a Comisiei Europene pentru utilizarea eficientă a resurselor (OREP):
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm
Al şaptelea program de acţiune pentru mediu: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
Publicaţie Eurostat: „Sustainable development in the European Union – 2013 monitoring report of
the EU sustainable development strategy” (Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană – raport de
monitorizare pe 2013 privind strategia UE de dezvoltare durabilă)
Comisia Europeană cu privire la mediul marin: http://ec.europa.eu/environment/marine/index_en.htm
Pentru iniţiative de curăţare în întreaga Europă: European Week for Waste Reduction (Săptămâna
europeană pentru reducerea deşeurilor)
Surse internaţionale
Iniţiativa UNEP pentru o economie ecologică: http://www.unep.org/greeneconomy
UNEP pentru eficienţa utilizării resurselor: http://www.unep.org/resourceefficiency
OCDE în legătură cu economia ecologică: http://www.oecd.org/greengrowth
OECD – How’s life (Cum este viaţa): http://www.oecdbetterlifeindex.org

Waste•smART
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Waste•smART – concurs
de creativitate
Agenţia Europeană de Mediu (AEM) a invitat publicul european
să îşi împărtăşească punctele de vedere referitoare la deşeuri în
cadrul unui nou concurs de creativitate, Waste•smART. În cadrul
concursului au fost solicitate fotografii, materiale video sau benzi
desenate. Unii dintre finaliştii Waste•smART sunt prezentaţi în
cuprinsul raportului Semnale de mediu 2014.
Mai multe informaţii privind Waste•smART sunt disponibile
online la: www.eea.europa.eu/wastesmart
Pentru a vedea toţi finaliştii Waste•smART, vizitaţi
contul nostru Flick’r la: http://www.flickr.com/photos/
europeanenvironmentagency

Sursele fotografiilor
Paginile de copertă, paginile 4, 7, 19, 20, 25, 44 şi 47: Gülçin
Karadeniz
Paginile 2-3, 8 şi 34: Rastislav Staník
Pagina 15: Stipe Surac/AEM Waste•smART
Pagina 16: Emma Lövgren/AEM Waste•smART
Pagina 26: Andrzej Bochenski/AEM Waste•smART
Pagina 39: Ani Becheva/AEM Waste•smART
Pagina 40: Jacob Härnqvist (Roland Zinkernagel); Asa Hellstrom
Pagina 43: Daniel Skog
Pagina 49: Stephen Mynhardt/AEM Waste•smART
Paginile 50-51: Janika Fabrikant/AEM Waste•smART

Waste•smART

Agenţia Europeană de Mediu (AEM) publică
Semnalele de mediu anual, oferind o imagine
actuală a aspectelor de interes pentru
dezbaterile pe tema mediului şi pentru publicul
larg. Semnale de mediu 2014 se referă
la economia ecologică, eficienţa utilizării
resurselor şi economia circulară.
Extragem şi utilizăm mai multe resurse decât
poate produce planeta noastră într-o perioadă
dată. Nivelurile actuale ale consumului şi
producţiei nu sunt durabile şi riscă să diminueze
capacitatea planetei noastre de a ne oferi ceea
ce avem nevoie. Trebuie să regândim sistemele
noastre de producţie şi consum pentru ca
acestea să ne permită să producem aceeaşi
cantitate de produse cu mai puţine resurse,
să reutilizăm, să recuperăm şi să reciclăm
mai mult, precum şi să reducem cantitatea de
deşeuri pe care le generăm.
Consultaţi versiunea online pentru:
-

a vă testa cunoştinţele despre eficienţa
utilizării resurselor şi deşeurile în Europa

-

a consulta întrebările noastre pentru
discuţii viitoare

-

a ne împărtăşi opinia dumneavoastră
despre această publicaţie şi a ne ajuta să
o îmbunătăţim

www.eea.europa.eu/signalss

Agenţia Europeană de Mediu
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danemarca
Tel.: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
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