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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 
Europene, a Acordului privind protecția și dezvoltarea durabilă a zonei parcului Prespa
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16581/2010),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
192 alineatul (1) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0007/2011),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară (A7-0000/2011),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite poziția Parlamentului 
Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale 
Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Legislația Uniunii Europene are o lungă tradiție în ceea ce privește protejarea apelor UE, a 
cărei cea mai mare realizare este, poate, directiva-cadru privind apa Directive (2000/60/CE) 
(DCA)1 din anul 2000, ce își propune să protejeze toate apele (râuri, lacuri, ape freatice și ape 
costiere) și să contribuie la coordonarea eforturilor în cadrul bazinelor hidrografice comune, 
depășind frontierele administrative și politice pentru realizarea acestui obiectiv. În temeiul 
DCA, în cazul în care un bazin hidrografic se extinde în afara teritoriului Uniunii, statele 
membre trebuie să depună eforturile necesare pentru a asigura cu țările terțe cu care împart 
districtul hidrografic2. Atunci când coordonarea are loc în cadrul unui acord internațional, 
participarea Uniunii Europene este necesară în măsura în care acordul face referire la aspecte 
care țin de competența Uniunii.

Bazinul lacurilor Prespa  (zona parcului Prespa) se întinde pe teritoriul Greciei, Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei și Albaniei. Prima dintre aceste țări este stat membru al 
Uniunii Europene, a doua are statutul de țară candidată la aderarea la UE, iar a treia este o 
potențială țară candidată. Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei au încheiat un 
acord de stabilizare și asociere cu UE. 
Zona parcului Prespa este o zonă naturală de importanță internațională, dată fiind semnificația 
sa din punct de vedere geomorfologic, ecologic, cultural și cel al diversității. Acest teritoriu 
constituie un habitat vital pentru conservarea a numeroase specii de animale și plante rare 
și/sau endemice, de loc de depunere a ouălor de către păsări aflate în pericol de dispariție și de 
depozitare a unui bogat patrimoniu arheologic și tradițional Din acest motiv, aceste trei țări:

– - au anunțat, prin declarația din 2 februarie 2000, crearea zonei parcului Prespa cu statut 
de zonă transfrontalieră protejată, primul de acest fel din sud-estul Europei;

– s-au angajat, prin declarația comună a prim-miniștrilor din 27 noiembrie 2009, să 
colaboreze pentru a asigura protecția integrată a ecosistemului și dezvoltarea durabilă a 
zonei parcului Prespa, stabilind un cadru concret de priorități, inițiative și acțiuni;

– au semnat, la 2 februarie 2010, Acordul privind protecția și dezvoltarea durabilă a 
zonei parcului Prespa, cu participarea UE, ceea ce necesită aprobarea Parlamentului 
European;  Comisia a participat în numele UE la negocierile pentru redactarea textului 
acordului pe baza autorizației emise de Consiliu3 în temeiul articolului 175 și al 
articolului 300 alineatul (1) din Tratatul CE. 

Acordul are ca scop stabilirea unei cooperări între părți pentru a asigura protecția integrată a 
ecosistemului și dezvoltarea durabilă a zonei parcului Prespa, inclusiv elaborarea de planuri 
de gestionare integrată a bazinului hidrografic, în conformitate cu standardele internaționale și 
ale Uniunii Europene. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, părțile s-au angajat să adopte măsurile necesare și să 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 

cadru de politică comunitară în domeniul apei, JO L 327, 22.12.2000.
2 Articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2000/60/CE.
3 Decizia Consiliului din 27 iunie 2007 privind participarea Comunității Europene la negocierile referitoare la 

încheierea de acorduri internaționale privind bazinele hidrografice, în vederea îmbunătățirii cooperării în 
bazinele hidrografice europene comune unor state membre și țări terțe.



PR\855082RO.doc 7/8 PE456.919v01-00

RO

aplice cele mai bune tehnici disponibile, în mod individual și în cooperare, pe baza egalității 
suverane, integrității teritoriale, beneficiilor comune și bunei credințe, în următoarele scopuri:

– gestionarea apelor din zona lacurilor Prespa;
– prevenirea, controlul și reducerea poluării apelor din zona lacurilor Prespa; 

– protejarea și conservarea biodiversității zonei pe baza legislației internaționale și 
legislației UE, inclusiv a Directivei 92/43/CEE și a Directivei 2009/147/CE;

– protejarea solului împotriva eroziunii, epuizării, infectării și poluării;
– asigurarea utilizării prudente a resurselor naturale și a dezvoltării durabile;

– prevenirea introducerii și creșterii de specii de animale și plante străine;
– reglementarea activităților care provoacă sau pot provoca urmări negative asupra zonei 

lacurilor Prespa, în scopul prevenirii sau reducerii la minimum a unor astfel de efecte.
Acordul va contribui la aplicarea cu succes a directivei-cadru privind apa, la protecția 
mediului, la îmbunătățirea condițiilor de viață a populației locale și la promovarea cooperării 
dintre cele trei țări, consolidând astfel bunele relații de vecinătate dintre aceste părți din 
Balcani, zonă deosebit de sensibilă. 
Dezvoltarea unei economii durabile și a unor infrastructuri ecologice, care în mod firesc vor 
conduce la crearea de locuri de muncă la nivel local, va crea un potențial semnificativ în ceea  
ce privește ocuparea forței de muncă, contribuind astfel la realizarea strategiei Europa 2020. 
În plus, o mai bună utilizare a resurselor, dezvoltarea economică durabilă și conservarea 
naturii pot și trebuie să se sincronizeze1.

Prin susținerea serviciilor de biodiversitate și a celor sistemice se va aduce o contribuție 
decisivă la asigurarea prosperității regiunii. Potrivit unui studiu privind Economia 
ecosistemelor și a biodiversității (TEEB)2, pierderea biodiversității se traduce prin pierderi 
substanțiale pentru economie și prosperitate, în timp ce orice încercare de evitare a pierderii 
biodiversității este eficientă din punctul de vedere al costurilor și fezabilă.
În același studiu se arată că mediul natural reprezintă cel mai eficient mod de reglementare a 
climatului și în același timp reprezintă cel mai rezervor de carbon, dat fiind faptul că 
ecosistemul terestru și cel marin absorb în prezent aproximativ jumătate din emisiile de CO2
cauzate de om. Existența unor sisteme sănătoase și rezistente reprezintă o supapă de siguranță 
pentru schimbările climatice, contribuind la atenuarea efectelor acestora și asigurând ajustările 
necesare pentru a le face față3.
Acordul este conform și cu noul plan strategic pentru protecția biodiversității pentru perioada 
2011-2020, cu perspective până în 2050, încheiat la conferința ONU care a avut loc recent la 
Nagoya, în Japonia; printre altele, acordul prevede încercarea de a reduce nivelul pierderii 
habitatelor naturale cu 50% și, în măsura în care este posibil, stoparea completă a acestui 
fenomen și, astfel, eliminarea riscului față de speciile amenințate cu dispariția până în anul 
20204.
În conformitate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, Consiliul trebuie să obțină acordul Parlamentului European pentru 
adoptarea acordului.

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară își exprimă fără rezerve 
acordul cu privire la faptul că Parlamentul ar trebui să aprobe Acordul privind protecția și 
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dezvoltarea durabilă a zonei parcului Prespa.

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 21 septembrie 2010 referitoare la punerea în aplicare a legislației 

comunitare privind conservarea biodiversității (2009/2108(INI)).
2 „Raport intermediar TEEB”, mai 2008: „Raport pentru factorii de decizie politică”, mai 2009:

http://www.teebweb.org.
3 Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: ecosystem-based approaches to climate change», World 

Bank, 2009· «TEEB Climate Issues Update», Σεπτέμβριος 2009· «The Natural Fix? The role of ecosystems 
in climate mitigation», UNEP, June, 2009.

4 Cea de-a zecea reuniune a Conferinței părților (COP 10) la Convenția privind diversitatea biologică, Nagoya, 
18-29 octombrie 2010.


