
Ultimele ştiri ESA

Asociatia Europeana a Semintelor- ESA integrează Reţeaua Semintelor din 
Europa Centrala si de Est. 
La 22 noiembrie, Reţeaua Semintelor din Europa Centrala si de Est 
 (EESNET), a decis integrarea sa deplină în ESA, cu efect imediat. Prin 
urmare, ESA este acum vocea cu adevărat unică a sectorului seminţelor 
organizat din Europa.

Fondată în 1999, EESNET adunat un număr de asociaţii naţionale de seminţe 
din ţările central şi est europene, inclusiv din Balcani, dar, de asemenea, 
Ucraina, Turcia şi altele. Unul dintre obiectivele principale ale EESNET a fost 
să pregătească sectorul seminţelor din aceste ţări pentru aderarea ( la mulţi 
dintre ele) în Uniunea Europeană şi cu faptul că pentru preluarea a aşa-
numitului "acquis" al legislaţiei şi regulilor relevante a seminţelor, precum şi a 
multor standarde şi acorduri internaţionale. De-a lungul anilor, multe dintre 
asociaţiile membre EESNET au devenit membri cu drepturi depline de 
asociere în ESA şi au declanşat această propunere si ca urmare şi decizia 
luată acum la Praga pentru a integra pe deplin EESNET în ESA pentru a 
concentra resursele disponibile, asigurarea eficienţei şi eficacităţii.

"Acesta este un pas important, un punct de reper real, pentru asociatia 
noastra si pentru industria de seminţe în Europa!" a comentat Garlich von 
Essen, secretarul general al Asociaţiei Europene de seminţe.
Dar el, de asemenea, subliniază că este, de asemenea, o provocare cu o 
diversitate de opinii mai mare, situaţii practice de piaţă şi punerea în aplicare 
a legislaţiei existente. "Toate acestea vor necesita o atenţie specifică din 
partea Secretariatului ESA şi a membrilor, pentru a asigura că poziţiile 
noastre vor continua să se bazeze pe aprecierea deplină a opiniilor şi nevoilor 
membrilor."

Prin urmare, s-a concluzionat că o atenţie specială trebuie acordată 
mecanismelor de consultare, în special în cazul în care nu sunt membri directi 
ai companiilor din ţările respective. În plus, sa convenit să continue un schimb 
multilateral la nivel de secretari generali în primăvara anului 2011 şi să ofere 
cadrul secţiunilor ESA sau a reuniunilor grupului de lucru în CEE pentru a 
facilita participarea şi contribuţiile membrilor ESA din acesta zona.

Rezumând rezultatele, Garlich von Essen este optimist cu privire la efectul de 
integrare: "Integrarea completă a tuturor asociaţiilor de seminţe şi companiilor 
sub acoperişul comun al ESA nu este o pierdere pentru EESNET şi nu este, 
de asemenea, o victorie a ESA; este un succes al membrilor nostri comuni 
pentru a stabili organizaţia comuna cea mai eficace şi eficientă pentru 
apărarea intereselor sale - în toată Europa şi dincolo de ea"


