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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a legislaţiei comunitare privind conservarea
biodiversităţii
(2009/2108(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind evaluarea intermediară a implementării 
planului de acţiune comunitar pentru biodiversitate (COM(2008)0864 final),

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind opţiunile pentru o perspectivă şi un 
obiectiv post-2010 în materie de biodiversitate la nivelul UE,

– având în vedere raportul Comisiei privind stadiul de conservare a tipurilor de habitate şi a 
speciilor în conformitate cu articolul 17 din Directiva „Habitate” (COM(2009)0358),

– având în vedere Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind 
conservarea păsărilor sălbatice1 (Directiva privind păsările) şi Rezoluţia Parlamentului 
European din 17 ianuarie 20012 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de 
faună şi floră sălbatică3 (Directiva „Habitate”), 

– având în vedere Concluziile Consiliului Mediu din 25 iunie 2009 privind evaluarea 
intermediară a punerii în aplicare a planului de acţiune al UE pentru biodiversitate şi 
privind comunicarea intitulată „Către o strategie comunitară privind speciile alogene 
invazive”,

– având în vedere Consiliul informal organizat în perioada 26-27 ianuarie 2010 la Madrid, 
care a adoptat aşa-numitele priorităţi „Cibeles” şi Concluziile Consiliului Mediu din 
15 martie 2010 privind biodiversitatea post-2010 – viziunea şi obiectivele la nivelul UE şi 
la nivel mondial şi regimul internaţional de acces şi partajare a obligaţiilor,

– având în vedere Concluziile Consiliului European din 25-26 martie 2010, în special
punctul 14,

– având în vedere Summitul european de la Göteborg din 2001, în cadrul căruia s-a convenit 
stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010, ca parte a Strategiei de dezvoltare durabilă,

– având în vedere studiul privind economia ecosistemelor şi a biodiversităţii (Study on the 
Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB) (http://www.teebweb.org),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către o strategie comunitară privind 
speciile invazive” (COM(2008)0789),

                                               
1 JO L 103, 25.4.1979, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/105/CE 

(JO L 363, 20.12.2006, p. 368).
2 JO C 262, 18.9.2001, p. 132.
3 JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/105/CE.
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– având în vedere Cartea albastră a UE privind o politică maritimă integrată
(COM(2007)0575 şi SEC(2007)1278) şi pregătirile în curs de desfăşurare pentru reforma 
politicii comune în domeniul pescuitului,

– având în vedere măsurile menite să îmbunătăţească conservarea naturii şi biodiversitatea, 
care fac parte din „Bilanţul de sănătate al PAC” şi oportunităţile oferite de reforma PAC,
care se află în prezent în curs de dezbatere,

– având în vedere faptul că Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat anul 2010 drept Anul 
biodiversităţii,

– având în vedere rezultatul celei de a 15-a reuniuni a Conferinţei părţilor (COP15) la 
Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de 
dispariţie (CITES), care a avut loc la Doha, Qatar, în perioada 13 - 25 martie 2010,

– având în vedere cea de a cincea reuniune viitoare a Conferinţei părţilor care are rolul de 
reuniune a părţilor la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea (COP-MOP 5) şi 
Conferinţa părţilor (COP 10) la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
biodiversitatea (CBD),

– având în vedere articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru pescuit, precum şi cel al Comisiei pentru petiţii (A7-0000/2010),

A. întrucât a rezultat în mod clar din comunicările Comisiei că UE nu îşi va îndeplini 
obiectivele cu privire la biodiversitate pentru anul 2010;

B. întrucât evaluarea stării de sănătate a speciilor şi tipurilor de habitate protejate în temeiul
Directivei „Habitate” arată că majoritatea speciilor şi a tipurilor de habitate se află într-o
stare de conservare nefavorabilă, că rata dispariţiei este îngrijorător de ridicată şi că 
factorii care determină modificări ale biodiversităţii nu prezintă nicio dovadă de declin; 
întrucât habitate şi specii de interes pentru UE ar putea fi ameninţate de schimbările 
climatice;

C. întrucât au existat o serie de factori care au împiedicat UE să atingă obiectivul stabilit 
pentru anul 2010, cum ar fi punerea incompletă în aplicare a legislaţiei, integrarea 
incompletă şi deficitară în cadrul politicilor sectoriale, cunoştinţele ştiinţifice insuficiente 
şi lipsa de date, finanţarea insuficientă, lipsa unor instrumente suplimentare care să vizeze
în mod eficient abordarea unor probleme specifice precum speciile alogene invazive;

D. întrucât biodiversitatea, care reprezintă capitalul natural al lumii, este esenţială pentru 
existenţa vieţii umane pe pământ şi pentru bunăstarea societăţilor, atât în mod direct, cât şi 
indirect, prin intermediul serviciilor ecosistemice pe care le oferă; întrucât biodiversitatea 
joacă un rol central în combaterea foametei la nivel mondial şi în susţinerea securităţii
alimentare; întrucât conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii constituie o cerinţă 
prealabilă pentru atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea;

E. întrucât pierderea biodiversităţii are drept consecinţe pierderi substanţiale din punct de 
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vedere economic şi în materie de bunăstare;

F. întrucât un studiu recent realizat de Eurobarometru arată că cetăţenii UE nu cunosc în 
mare măsură termenul de biodiversitate şi nici consecinţele pierderii biodiversităţii,

Observaţii generale

1. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la ritmul foarte rapid al pierderii biodiversităţii generate
de om, care, în cazul în care continuă la fel ca în ultimele decenii, ne va lăsa drept 
moştenire un sistem natural foarte sărăcit până în 2050;

2. este conştient că eşecul în stoparea pierderii biodiversităţii este inacceptabil nu doar din 
perspectivă etică, ci şi din perspectivă ecologică şi economică, întrucât acest lucru
privează generaţiile viitoare de serviciile ecosistemice şi de aspectele legate de bunăstare, 
care sunt generate de o biodiversitate bogată, naturală; 

3. subliniază faptul că studiile în derulare, precum studiul TEEB, estimează că scăderea 
bunăstării ca urmare a pierderii biodiversităţii atinge în prezent aproximativ 50 de 
miliarde EUR anual (cu puţin sub 1 % din PIB), ajungând la 14 trilioane EUR sau la 7 % 
din PIB-ul estimat pentru anul 2050;

UE şi biodiversitatea 

4. îşi exprimă regretul că obiectivul UE, astfel cum a fost convenit în cadrul Summitului
european de la Göteborg din 2001, privind stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010, 
nu a fost îndeplinit;

5. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Opţiuni pentru o perspectivă şi un obiectiv post-
2010 în materie de biodiversitate la nivelul UE”;

6. salută în plus concluziile privind biodiversitatea ale Consiliului Mediu din 15 martie, 
inclusiv noul obiectiv cheie privind stoparea pierderii biodiversităţii şi a degradării
serviciilor ecosistemice în UE până în 2020, precum şi restabilirea acestora în măsura în 
care acest lucru este fezabil;

7. consideră că stoparea pierderii biodiversităţii reprezintă nivelul minim absolut al
obiectivelor care trebuie atins până în anul 2020;

8. subliniază iniţiativele valoroase întreprinse în prezent menite să restaureze biodiversitatea 
şi serviciile ecosistemice şi consideră că activităţile de restaurare ar putea să facă parte, de 
asemenea, din obiectivul cheie pentru anul 2020; cu toate acestea, subliniază nevoia 
realizării unei evaluări profunde a impactului şi a unui studiu de oportunitate înainte de 
stabilirea obiectivelor precise pentru viitoarea strategie UE pentru biodiversitate;

9. având în vedere caracterul global al biodiversităţii şi ecosistemelor, îşi exprimă 
convingerea cu privire la faptul că viitoarea strategie UE ar trebui să intensifice, de 
asemenea, eforturile internaţionale de prevenire a pierderii biodiversităţii;

10. subliniază, de asemenea, faptul că, în calitate de componentă a politicii care are drept 
obiectiv protejarea şi îmbunătăţirea biodiversităţii, este necesară o strategie coordonată 
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pentru a aborda problema speciilor alogene invazive;

Natura 2000

11. recunoaşte că o punere corectă în aplicare a legislaţiei privind Natura 2000 are un rol 
important în atingerea obiectivului de biodiversitate al UE;

12. îşi exprimă în continuare îngrijorarea, indiferent de rezultatele tangibile şi pozitive privind 
stadiul de conservare al câtorva specii, în legătură cu punerea în aplicare a legislaţiei 
privind Natura 2000;

13. salută progresul înregistrat în anumite state membre în ceea ce priveşte desemnarea 
siturilor Natura 2000 şi stabilirea de măsuri sau planuri de gestionare; invită toate statele 
membre să respecte termenele stabilite în directivă;

14. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa progresului în legătură cu instituirea reţelei
Natura 2000 în mediul marin şi solicită Comisiei să accelereze procedurile necesare în 
acest scop;

15. salută, în principiu, gradul inevitabil de flexibilitate al legislaţiei UE în materie de mediu, 
în vederea adaptării punerii în aplicare în funcţie de circumstanţele locale; constată, în 
acelaşi timp, anumite diferenţe semnificative între statele membre cu privire, de exemplu, 
la „efectul extern” al siturilor Natura 2000, exceptarea pe categorii pentru anumite 
„activităţi existente” sau punerea în aplicare a principiului precauţiei;

16. având în vedere aceste diferenţe existente între statele membre, invită Comisia să ofere 
clarificări suplimentare cu privire la directive sau orientări, după caz;

17. în plus, îşi exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa cooperării transfrontaliere, fapt care 
poate conduce la abordări diferite a unor zone identice;

18. îndeamnă Comisia să se concentreze mai mult în cadrul strategiei sale viitoare privind 
biodiversitatea şi în contextul Natura 2000 asupra serviciilor ecosistemice şi, în special, 
asupra capacităţii de rezistenţă a ecosistemelor de a face faţă încercărilor la care sunt 
supuse;

Integrarea în alte domenii de politici

19. este convins că reţeaua terestră şi marină Natura 2000 nu reprezintă singurul instrument al 
UE de conservare a biodiversităţii şi că este nevoie de o abordare mai integrală pentru a 
asigura succesul politicii UE privind biodiversitatea;

20. prin urmare, invită Comisia să asigure o integrare suplimentară a biodiversităţii în cadrul 
altor domenii de politici ale UE, precum agricultura, silvicultura, pescuitul, politica şi 
coeziunea regională, turismul, cercetarea şi inovaţia, într-un mod de susţinere reciprocă;

21. salută încercările anterioare de integrare a consideraţiilor de mediu în cadrul politicii 
agricole comune (PAC), precum introducerea măsurilor de agromediu şi condiţii bune de 
agricultură şi de mediu, şi invită Comisia să utilizeze reforma PAC ca pe o oportunitate 
pentru a continua consolidarea acestei tendinţe, de exemplu prin introducerea compensării 
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pentru servicii ecologice sau oferirea de bunuri publice, inclusiv pentru agricultura 
durabilă în zone sensibile din punct de vedere ecologic, precum siturile Natura 2000; 

22. salută reforma politicii comune în domeniul pescuitului, care se află în prezent în curs de 
pregătire şi invită Comisia să integreze criteriile privind biodiversitatea în propunerile sale 
legislative viitoare; în plus, insistă asupra dezvoltării, ca posibilă alternativă la activităţile 
de pescuit, a unor modele durabile de acvacultură, în conformitate cu liniile propuse de 
Comisie în comunicarea sa (COM(2009)162) şi ţinând seama de poziţia Parlamentului 
European (*);

23. îndeamnă statele membre să îşi elaboreze politicile privind silvicultura într-un mod care să 
ţină pe deplin cont de rolul pădurilor ca rezervă de biodiversitate, de asigurare a captării
carbonului şi a caracteristicilor de purificare a aerului, precum şi ca loc de recreaţie pentru 
cetăţeni;

24. subliniază necesitatea de a creşte bugetul pentru cercetare consacrat mediului şi 
biodiversităţii, în cadrul celui de al optulea program-cadru, în mod proporţional cu nevoile 
şi provocările imense legate de abordarea pierderii biodiversităţii şi a schimbărilor 
climatice;

Biodiversitatea şi schimbările climatice 

25. subliniază importanţa vitală a biodiversităţii şi a ecosistemelor rezistente pentru atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la aceste schimbări, având în vedere faptul 
că, în prezent, ecosistemele terestre şi marine absorb aproximativ jumătate din emisiile 
antropice de CO2;

26. salută intensificarea sprijinului pentru măsurile privind schimbările climatice, de pe urma 
cărora poate beneficia şi biodiversitatea, dar care nu ar trebui să aibă un impact negativ 
asupra finanţării biodiversităţii ca atare;

Potenţialul de creare de locuri de muncă şi Strategia UE 2020

27. recunoaşte potenţialul considerabil de creare de locuri de muncă aferent activităţilor 
menţionate anterior şi dezvoltării unei economii durabile şi a unei infrastructuri ecologice, 
care, prin natura lor, ar implica crearea de locuri de muncă pe plan local (care nu pot fi 
relocate în ţări terţe), contribuind astfel în mod semnificativ la atingerea obiectivelor 
Strategiei UE 2020;

28. în plus, crede ferm că dezvoltarea economică durabilă şi conservarea naturii pot şi ar 
trebui să coexiste; 

Finanţarea

29. ia act de estimările Comisiei potrivit cărora punerea deplină în aplicare a legislaţiei 
privind Natura 2000 ar costa 6,1 miliarde EUR;

30. deplânge, totuşi, lipsa unei defalcări clare a sumelor cheltuite anual pentru conservarea 
biodiversităţii în cadrul UE şi insistă ca statele membre şi Comisia să coopereze pentru a 
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oferi o imagine mai clară în acest sens;

31. salută creşterea cheltuielilor pentru LIFE+ (+ 8 % în proiectul de buget pentru 2011), dar 
subliniază faptul că acest instrument reprezintă în continuare doar o parte foarte mică a 
bugetului UE (0,2 %);

32. recunoaşte că finanţarea suplimentară pentru conservarea biodiversităţii este disponibilă 
prin intermediul altor instrumente, precum fondurile structurale şi Fondul de Dezvoltare 
Rurală, dar deplânge faptul că majoritatea statelor membre utilizează în mod limitat aceste 
facilităţi; 

33. îşi exprimă convingerea că doar cheltuielile publice nu vor fi suficiente pentru a atinge
obiectivul cheie al UE şi subliniază importanţa creşterii responsabilităţii întreprinderilor 
de a ţine, de asemenea, seama de biodiversitate; 

34. în plus, subliniază necesitatea includerii costurilor externe, precum daunele cauzate 
biodiversităţii sau costurile generate în urma activităţilor de susţinere a biodiversităţii, în 
costul final al produselor introduse pe piaţă; 

Baza de date şi de cunoştinţe

35. subliniază faptul că cercetarea şi dezvoltarea prezintă o importanţă esenţială pentru 
dezvoltarea unor instrumente de politică în scopul stopării pierderii biodiversităţii, precum
şi pentru completarea lacunelor de cunoaştere existente;

36. subliniază necesitatea dezvoltării unui punct de referinţă clar, în baza căruia Comisia 
urmează să stabilească obiective/obiective subordonate realiste şi bazate pe dovezi;

37. având în vedere actuala lipsă de cunoştinţe în rândul publicului larg în legătură cu 
importanţa biodiversităţii, salută campania de informare a Comisiei şi invită statele 
membre să îşi intensifice eforturile de sensibilizare;

Aspecte internaţionale 

38. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la eşecul în realizarea sau măcar apropierea de 
obiectivul global de reducere a ritmului de pierdere a biodiversităţii până în anul 2010, 
astfel cum a fost acesta stabilit în cadrul Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă 
din 2002; 

39. salută Conferinţa părţilor la Convenţia privind diversitatea biologică de la Nagoya din 
octombrie 2010 şi îndeamnă UE să trimită o delegaţie extinsă la această conferinţă;

40. încurajează Comisia şi statele membre să integreze elementul ecologic în relaţiile lor cu 
ţările terţe şi să continue „diplomaţia ecologică”; 

41. insistă asupra introducerii, în cadrul acordurilor comerciale internaţionale, a aspectului 
legat de durabilitatea produselor comercializate, ca element esenţial; subliniază în această 
privinţă necesitatea includerii „preocupărilor necomerciale”, inclusiv a metodelor de 
producţie şi a respectului pentru biodiversitate, în toate acordurile OMC viitoare;
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42. regretă profund rezultatul dezamăgitor al conferinţei CITES, în cadrul căreia nu au fost 
realizate principalele aspecte ale mandatului UE, precum protecţia speciilor marine care 
prezintă un interes comercial ridicat;

43. îndeamnă ferm Comisia şi statele membre să îmbunătăţească ritmul şi eficienţa procedurii 
interne de luare a deciziilor şi să aloce mai multe resurse şi mai mult timp eforturilor 
diplomatice faţă de ţările terţe;

44. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

„Lucrurile de valoare sunt lipsite de apărare.” Acest vers al poetului, artistului şi 
fotografului olandez Lucebert (1924-1994) pare a rezuma în mod succint marea provocare cu 
care ne confruntăm în domeniul biodiversităţii. 

Pe de o parte, păstrarea biodiversităţii şi a ecosistemelor şi prevenirea continuării degradării 
acestora este de nepreţuit pentru societate. Stoparea pierderii biodiversităţii nu reprezintă doar 
datoria noastră etică - conceptul de gospodărire ne obligă să ne păstrăm planeta într-un 
asemenea mod încât aceasta să poată să susţină şi generaţiile viitoare. Acest lucru are, de 
asemenea semnificaţie din punct de vedere ecologic şi economic. Din punct de vedere
ecologic, gama largă de interacţiuni între diversele componente ale biodiversităţii face ca 
planeta noastră să poată fi locuibilă pentru toate speciile, inclusiv pentru om. „Bunurile şi 
serviciile” pe care le produc ecosistemele cuprind: sursă de alimente, combustibil şi fibre, 
purificarea aerului şi a apei, descompunerea deşeurilor, frânarea inundaţiilor, a secetelor, a 
temperaturilor extreme şi a forţelor eoliene, refacerea fertilităţii solului şi polenizarea 
plantelor. Prin urmare, protejarea biodiversităţii este, şi din perspectivă economică, în propriul 
nostru interes. În definitiv, resursele biologice reprezintă pilonii pe care este clădită civilizaţia 
noastră. Pierderea biodiversităţii ne ameninţă resursele alimentare, oportunităţile de recreaţie
şi cele turistice, capacitatea noastră de a face faţă schimbărilor climatice, precum şi sursele 
forestiere, de medicamente şi de energie. 

Pe de altă parte, se pare că ne-am decuplat de natură şi că ne luptăm să redescoperim această 
„valoare a Naturii”. Metodele noastre de producţie şi preţul pe care îl plătim pentru bunuri şi 
servicii nu iau în considerare – sau o fac doar într-o măsură limitată – costul pierderii 
biodiversităţii sau al degradării ecosistemului. De asemenea, serviciile sau activităţile care au 
drept scop încercarea de a stopa biodiversitatea şi păstrarea ecosistemelor valoroase adesea nu 
sunt recompensate în mod just. Cu toate că „stabilirea unui preţ” pentru serviciile
ecosistemice poate fi o măsură controversată, există studii în curs de desfăşurare1 care indică 
faptul că pierderile în materie de bunăstare ca urmare a pierderii biodiversităţii sunt în prezent 
de aproximativ 50 de miliarde EUR anual (cu puţin sub 1 % din PIB), ajungând la 14 trilioane 
EUR sau la 7 % din PIB-ul estimat pentru 2050.

O stare de fapt urgentă

Pierderea biodiversităţii continuă într-un ritm alarmant. La nivel mondial, rata actuală de 
dispariţie a speciilor este estimată a fi de 50 până la 1 000 de ori mai mare decât ritmul natural 
anterior. Estimările ritmului de pierdere arată o accelerare de 10 ori până în 2050. La nivelul 
UE, 42 % dintre mamifere, 43 % dintre păsări, 45 % dintre fluturi, 30 % dintre amfibieni, 
45 % dintre reptile şi 52 % dintre peştii de apă dulce sunt ameninţaţi cu dispariţia. În 
evaluarea sa intermediară a implementării planului de acţiune comunitar pentru biodiversitate 
din 2008, Comisia a precizat că 50 % dintre specii şi până la 80 % dintre habitatele care 

                                               

1 Economia ecosistemelor şi a biodiversităţii („The Economics of Ecosystems and Biodiversity”, TEEB), a se 
vedea http://www.teebweb.org/. 
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prezintă interes pentru conservarea la nivel european se află într-o stare defavorabilă. 

Stoparea pierderii biodiversităţii şi conservarea sau restabilirea ecosistemelor rezistente sunt 
cu atât mai importante din perspectiva schimbărilor climatice, dat fiind faptul că ecosistemele 
terestre şi marine absorb în prezent aproximativ jumătate din emisiile antropice de CO2, ceea 
ce face ca acestea să aibă o valoare inestimabilă pentru capacitatea lor de captare şi stocare a 
carbonului. Pe de altă parte, degradarea şi distrugerea ecosistemelor poate elibera volume 
semnificative de gaze cu efect de seră şi există din ce în ce mai multe dovezi că se reduce 
capacitatea rezervoarelor de carbon ale Terrei, din cauza încălzirii globale şi a altor factori de 
constrângere. Menţinerea ecosistemelor este, prin urmare, de o importanţă vitală pentru 
atenuarea schimbărilor climatice şi pentru adaptarea la acestea. 

Din nefericire, iniţiativele şi acordurile internaţionale şi europene anterioare de stopare a 
pierderii biodiversităţii şi a ecosistemelor nu au avut succes. În 1992, în urma Summitului
Pământului de la Rio, a fost adoptată Convenţia privind diversitatea biologică, care a fost 
ratificată de UE în 1993. În 1998, UE a adoptat strategia pentru biodiversitate, care cuprindea 
patru planuri de acţiune pentru biodiversitate ce au fost prezentate în 2001, referitoare la 
conservarea resurselor naturale, agricultură, pescuit şi cooperarea economică şi pentru 
dezvoltare. De asemenea, natura şi biodiversitatea reprezintă una dintre cele patru priorităţi 
ale celui de al şaselea program de acţiune comunitar pentru mediu, alături de schimbările 
climatice, gestionarea resurselor şi a deşeurilor şi sănătatea în raport cu mediul. În 2006, 
Comisia a dezvăluit un plan de acţiune pentru stoparea pierderii biodiversităţii, identificând 
patru domenii prioritare: biodiversitatea în cadrul UE, UE şi biodiversitatea nivel global, 
biodiversitatea şi schimbările climatice şi baza de cunoştinţe. În ciuda acestor iniţiative, din 
nefericire, obiectivul UE, astfel cum a fost convenit la Summitul european de la Göteborg din 
2001, privind stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010, nu a fost îndeplinit.

În ciuda caracterului urgent al situaţiei, cetăţenii europeni nu sunt pe deplin conştienţi de 
pierderea biodiversităţii şi de consecinţele negative ale acesteia. Potrivit studiului realizat de 
Eurobarometru în aprilie 2010, doar 38 % dintre europeni sunt familiarizaţi cu termenul de 
„biodiversitate”, în timp ce 28 % cunosc cuvântul, dar nu şi înţelesul acestuia. Desigur, 
majoritatea consideră că pierderea biodiversităţii reprezintă o chestiune serioasă, dar nu cred 
că vor fi afectaţi în mod personal de către aceasta. Doar 17 % dintre respondenţi cred că 
scăderea biodiversităţii îi afectează deja. Cel mai important motiv al lipsei lor de acţiune în 
ceea ce priveşte combaterea pierderii biodiversităţii citat de cetăţeni îl reprezintă lipsa de 
cunoştinţe referitoare la posibilităţile de acţiune. Prin urmare, este foarte necesară realizarea 
unei campanii de sensibilizare în acest domeniu. 

Instrumentele şi politicile UE

Instrumentul cheie la nivelul UE de protejare a biodiversităţii şi a ecosistemelor este Natura 
2000, o reţea la nivel comunitar compusă din zone de protecţie a naturii stabilite în temeiul 
Directivei „Habitate”. Aceasta este alcătuită din arii speciale de conservare (ASC) desemnate 
de statele membre în temeiul Directivei „Habitate” (1992) şi cuprinde, de asemenea, ariile de 
protecţie specială (APS) desemnate de statele membre în temeiul Directivei privind păsările
(1979). Principalul obiectiv al reţelei Natura 2000 este să „contribuie la menţinerea 
biodiversităţii prin conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică de 
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pe teritoriul statelor membre.”1 Măsurile adoptate în baza legislaţiei privind Natura 2000 au 
drept scop menţinerea sau readucerea „la un stadiu corespunzător de conservare a habitatelor 
naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică de importanţă comunitară”, ţinând seama în 
acelaşi timp de „condiţiile economice, sociale şi culturale, precum şi de caracteristicile 
regionale şi locale”.2 În ciuda focalizării actuale asupra conservării habitatelor şi protecţiei
speciilor, ar merita să ne concentrăm mai mult pe crearea unor ecosisteme rezistente, care pot 
face faţă încercărilor şi pot oferi servicii ecosistemice valoroase.

Conform uzanţelor din cadrul politicii europene în materie de mediu, aceste directive acordă
flexibilitatea necesară adaptării măsurilor de punere în aplicare în funcţie de circumstanţele de 
pe plan local, după cum se şi impune, având în vedere principiile subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii. Trebuie să se întreprindă acţiuni de prevenire a adâncirii diferenţelor dintre 
statele membre, astfel încât consecinţele să nu aibă efecte asupra eficacităţii directivelor. De 
exemplu, există încă diferenţe considerabile între statele membre în ceea ce priveşte ritmul de 
punere în aplicare a directivelor şi modalitatea de interpretare a acestora, cum ar fi cele
referitoare la principiul precauţiei, abordarea activităţilor existente şi a efectelor externe. 

De asemenea, biodiversitatea a devenit treptat un element care a fost inclus în alte domenii de 
politică decât politica europeană de mediu, chiar dacă, în multe cazuri, aceasta a fost 
incorporată într-un ritm care este destul de modest, cum ar fi în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului (care face în prezent obiectul unei revizuiri), cazurile în discuţie fiind 
măsuri de agromediu şi cerinţa de menţinere a terenului în bune condiţii din punct de vedere 
agricol şi ecologic din cadrul politicii agricole comune (PAC), precum şi atenţia acordată 
biodiversităţii în cadrul celui de Al şaptelea program-cadru de cercetare.

Întrucât agricultorii gestionează aproximativ jumătate din suprafaţa terenului la nivel 
european, aceştia joacă un rol special în protejarea biodiversităţii, confruntându-se cu o 
provocare majoră în timpul procesului: din cauza creşterii populaţiei şi a prosperităţii la nivel 
mondial, trebuie să crească şi producţia agricolă, în timp ce sectorul agricol trebuie să asigure 
existenţa unui nivel adecvat al calităţii vieţii în mediul rural şi să protejeze biodiversitatea. În 
cadrul unei politici agricole viitoare de succes, aceste trei componente trebuie să fie 
complementare iar nu contradictorii.

Finanţarea

Ca urmare, inter alia, a ceea ce este deseori o abordare sectorială cu privire la biodiversitate, 
finanţarea bugetară europeană a măsurilor referitoare la biodiversitate şi la ecosistem este, de 
asemenea, foarte fragmentată. Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE), care a fost instituit 
în 1992 cu scopul de a susţine punerea în aplicare a politicii de mediu a Uniunii, a jucat în 
mod tradiţional un rol important în finanţarea conservării biodiversităţii în cadrul UE, deşi 
acest lucru reprezintă un procent redus din totalitatea cheltuielilor comunitare. Alte căi ale 
fluxurilor de finanţare sunt:

                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi 
floră sălbatică (Directiva „Habitate”), articolul 2.
2 Idem.
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- politica agricolă comună: în principal măsuri de agromediu, care formează unul dintre cele 
mai extinse elemente de sprijin comunitar pentru biodiversitate (finanţată prin FEADR); 

- politica comună în domeniul pescuitului: măsuri de protecţie pentru mediul marin (FEP)
- dezvoltarea şi coeziunea regională (fonduri structurale, Fondul de coeziune)
- politica de cercetare (Al şaptelea program-cadru)

Pe de o parte, este posibil ca finanţarea fragmentată să aibă un efect pozitiv, în sensul că pot fi 
făcute accesibile o serie de surse. Drept urmare, pe de altă parte, în ceea ce priveşte 
cofinanţarea obligatorie şi abordarea „alege şi selectează” din cadrul politicii rurale şi 
structurale, de exemplu, doar statele membre care aleg în mod conştient această opţiune 
utilizează efectiv aceste fonduri în scopuri legate de biodiversitate. În acest domeniu există, de 
asemenea, diferenţe considerabile între cele 27 de state membre.

Fără a anticipa dezbaterea privind noul cadru financiar multianual post-2013, vor trebui 
identificate alte mecanisme de finanţare alături de sursele publice de finanţare (subvenţii), o 
provocare importantă fiind incorporarea costurilor externe în preţul final al produselor. 

Iniţiative viitoare

În acest an, care este Anul internaţional al biodiversităţii, au fost sau vor fi propuse noi 
iniţiative de stopare a pierderii biodiversităţii şi a degradării ecosistemelor. În perioada 18-29 
octombrie, cea de a zecea reuniune a Conferinţei părţilor (COP 10) la Convenţia privind 
diversitatea biologică (CBD) va avea loc la Nagoya, Japonia. 

La nivel european, Comisia Europeană a prezentat la 19 ianuarie comunicarea intitulată 
„Opţiuni pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în materie de biodiversitate la nivelul 
UE”, care face în prezent obiectul unei consultări publice. Cele patru opţiuni de politică, astfel
cum sunt acestea prezentate de Comisie, includ:

1) reducerea semnificativă a ratei pierderii biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice în
UE până în 2020;

2) stoparea pierderii biodiversităţii şi a deteriorării serviciilor ecosistemice în UE până în
2020;

3) stoparea pierderii biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 şi 
refacerea acestora pe cât posibil;

4) stoparea pierderii biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 şi 
refacerea acestora pe cât posibil, precum şi creşterea contribuţiei UE la combaterea
pierderii biodiversităţii la nivel mondial

Se aşteaptă ca această comunicare şi rezultatul consultării publice să aibă drept rezultat
publicarea unei propuneri pentru o nouă strategie UE privind biodiversitatea, inclusiv
propuneri legislative, înainte de sfârşitul anului.

În plus, Consiliul European Mediu din 15 martie a convenit stabilirea unui nou obiectiv cheie 
de „stopare a pierderii biodiversităţii şi a deteriorării serviciilor ecosistemice în UE până în 
2020 şi refacerea acestora în măsura în care acest lucru este fezabil, intensificând în acelaşi 
timp contribuţia UE la combaterea pierderii biodiversităţii la nivel mondial”.
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Prezentul raport din proprie iniţiativă este menit să reflecte priorităţile Parlamentului 
European în lupta împotriva pierderii continue a biodiversităţii şi deteriorării ecosistemelor.


