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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020
(2011/2307(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei privind asigurarea noastră de viață, capitalul nostru 
natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020 (COM(2011)0244),

– având în vedere concluziile Consiliului Mediu din 21 iunie 2011 privind „Strategia UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020”,

– având în vedere viziunea pentru 2050 și obiectivul principal pentru 2020 adoptate de șefii 
de state și de guverne din UE în martie 2010, 

– având în vedere rezultatul celei de-a 10-a Conferințe a părților (COP 10) la Convenția 
ONU privind diversitatea biologică (CBD), în special planul strategic în materie de 
biodiversitate pentru perioada 2011-2020 și obiectivele Aichi, Protocolul de la Nagoya 
privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora, precum și strategia de mobilizare a resurselor pentru 
biodiversitatea globală,

– având în vedere studiul intitulat „Economia ecosistemelor și a biodiversității (TEEB)” 
(http://www.teebweb.org),

– având în vedere faptul că Organizația Națiunilor Unite a declarat perioada 2010-2020 
Deceniul biodiversității,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, al Comisiei pentru dezvoltare 
regională, al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și al Comisiei pentru pescuit 
(A7-0000/2011),

A. întrucât UE nu și-a atins obiectivul privind biodiversitatea pentru 2010; 

B. întrucât biodiversitatea este esențială pentru existența vieții umane și bunăstarea 
societăților, atât în mod direct, cât și indirect, prin intermediul serviciilor ecosistemice pe 
care le oferă;

C. întrucât pierderea biodiversității reduce în prezent PIB-ul nostru global cu 3 % în fiecare 
an,

Observații generale

1. regretă faptul că UE nu și-a atins obiectivul privind biodiversitatea pentru 2010; 
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2. salută și sprijină strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020, inclusiv obiectivele 
și acțiunile sale; este de părere, cu toate acestea, că unele acțiuni trebuie consolidate; 

3. subliniază nevoia urgentă de acțiune și nevoia de a acorda o prioritate politică mai 
accentuată biodiversității, cu scopul de a îndeplini obiectivul principal al UE privind 
biodiversitatea pentru 2020 și angajamentele globale în materie de biodiversitate; 
subliniază că, cu resurse corespunzătoare și voință politică, există instrumente care să 
stopeze pierderea biodiversității;  

Obiective – Integrarea biodiversității în cadrul tuturor politicilor UE

4. subliniază importanța integrării protecției biodiversității în cadrul tuturor politicilor UE; 

5. accentuează faptul că protejarea, valorificarea și refacerea biodiversității și a serviciilor 
ecosistemice sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor UE privind utilizarea eficientă a 
resurselor; 

Conservarea și refacerea naturii

6. accentuează nevoia de a stopa deteriorarea stării tuturor speciilor și habitatelor vizate de 
legislația UE privind conservarea naturii și de a realiza o îmbunătățire semnificativă și 
cuantificabilă a situației acestora; subliniază faptul că acest lucru ar trebui să se 
concretizeze în îmbunătățirea a cel puțin unuia dintre parametrii aferenți stadiului de 
conservare definit la articolul 1 din Directiva privind habitatele, fără o deteriorare a 
celorlalți parametrii;

7. îndeamnă statele membre să se asigure că procesul de desemnare a siturilor Natura 2000 
este finalizat până în 2012; regretă foarte mult întârzierea în desemnarea siturilor marine; 

8. invită statele membre să stabilească anul 2015 ca termen-limită pentru elaborarea 
planurilor de gestionare sau a instrumentelor echivalente pentru toate siturile Natura 2000;

9. invită Comisia și statele membre să asigure finanțarea corespunzătoare pentru siturile 
Natura 2000; în special, invită statele membre să elaboreze instrumente naționale 
obligatorii prin intermediul cărora să definească măsuri prioritare de conservare și sursa 
de finanțare aferentă avută în vedere (atât din fondurile UE, cât și din propriile bugete ale 
statelor membre); 

Menținerea și refacerea ecosistemelor și a serviciilor aferente

10. constată cerința în temeiul CBD de a reface 15 % din ecosistemele degradate până în 
2020; este, totuși, de părere că aceasta este o cerință minimă și că UE ar trebui să aibă un 
obiectiv și o viziune pe termen lung proprii și mult mai ambițioase; solicită, prin urmare, 
UE să stabilească refacerea a 30 % din ecosistemele degradate drept obiectivul său pentru 
2020 și îndeamnă Comisia să definească în mod clar ce înseamnă „ecosisteme degradate” 
și să stabilească un sistem de referință în funcție de care să se poată măsura progresul 
înregistrat;

11. îndeamnă Comisia să adopte o strategie specifică privind infrastructura ecologică până cel 
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târziu în 2012, care să aibă drept obiectiv principal protejarea biodiversității; 

12. îndeamnă Comisia să acorde o înaltă prioritate elaborării inițiativei „Nicio pierdere netă”, 
bazându-se, de asemenea, pe standardele care fac parte din Programul de compensare 
pentru mediul de afaceri și biodiversitate;

Agricultura

13. reamintind că mai mult de jumătate din teritoriul Europei este administrat de agricultori și 
că finanțarea pentru politica agricolă comună (PAC) reprezintă cea mai mare parte 
individuală din bugetul UE, accentuează faptul că PAC este un instrument absolut esențial 
pentru biodiversitate; solicită, prin urmare, o puternică reorientare a PAC către furnizarea 
de bunuri publice; 

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la efectele schimbărilor climatice; salută
propunerea Comisiei de reformă a PAC, care prevede „ecologizarea” PAC prin alocarea a 
30 % din plățile aferente pilonului I unui pachet de bune practici valoroase și de bază 
aplicate la nivel de exploatație agricolă, care ar trebui să includă rotația și diversificarea 
culturilor, pășunile permanente și o „zonă de interes ecologic” minimă; consideră totuși că 
o „zonă de interes ecologic” minimă ar trebui să reprezinte 10 % din terenul agricol, și nu 
7 %, astfel cum este propus de Comisie;

15. solicită ca toate plățile PAC să fie susținute de norme stricte de eco-condiționalitate care 
să cuprindă Directiva-cadru privind apa, legislația privind pesticidele și directivele privind 
păsările și habitatele; 

16. solicită consolidarea pilonului II și îmbunătățiri drastice privind accentul pe care acest 
pilon îl pune pe mediu, precum și privind eficiența măsurilor sale agricole și de mediu, 
inclusiv prin cheltuieli minime obligatorii pentru măsuri de mediu; 

17. solicită Comisiei și statelor membre să profite de fenomenul de abandonare a terenului în 
diferite părți din Europa pentru a readuce la stadiul de sălbăticie mari părți din peisaj care 
să devină importante zone sălbatice și să ofere noi oportunități socioeconomice pentru 
dezvoltarea rurală, conservând în același timp biodiversitatea Europei;

Pescuitul

18. salută propunerile Comisiei de reformare a politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP), care ar trebui să garanteze implementarea abordării ecosistemice și aplicarea 
informațiilor științifice actualizate, care să stea la baza planurilor de gestionare pe termen 
lung pentru toate speciile de pești exploatate comercial; subliniază că doar pescuitul 
durabil oferă un viitor pentru sectorul pescuitului;

19. invită Comisia și statele membre să coopereze cu scopul de a înființa un „serviciu 
european de pază de coastă”, pentru a consolida capacitatea de monitorizare și inspecție 
comună și pentru a asigura aplicarea legii;
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20. invită Comisia și statele membre să își intensifice eforturile pentru a asigura scăderea 
capturilor sub nivelurile de producție maximă durabilă (MSY) până în 2015 și să integreze 
considerente ecologice în definiția MSY;

21. subliniază că obiectivul eliminării practicilor de aruncare înapoi în mare a capturilor și cel 
al eliminării capturilor accidentale de specii nevizate și protejate ar trebui inclus în PCP și 
pus în aplicare în mod urgent; 

Speciile alogene invazive

22. invită Comisia și statele membre să se asigure că măsurile adoptate previn atât intrarea de 
noi specii alogene invazive în UE, cât și răspândirea în zone noi a speciilor alogene 
invazive existente la ora actuală; 

23. îndeamnă Comisia să prezinte în 2012 o propunere legislativă care adoptă a abordare 
holistică față de problema speciilor alogene invazive;

Dimensiunea internațională

24. îndeamnă Comisia să propună o legislație de punere în aplicare a Protocolului de la 
Nagoya, astfel încât Uniunea să poată ratifica Protocolul cât mai curând posibil;

Finanțarea

25. invită Comisia și statele membre să identifice toate subvențiile existente dăunătoare 
mediului și invită Comisia să publice până la sfârșitul anului 2012 un plan de acțiune 
pentru eliminarea treptată a acestor subvenții până în 2020, în conformitate cu 
angajamentele de la Nagoya;

26. subliniază importanța mobilizării atât a sprijinului financiar din partea UE, cât și a celui 
național din toate sursele posibile, precum și a elaborării de mecanisme financiare 
inovatoare în scopul asigurării unui nivel corespunzător de susținere pentru biodiversitate;

27. accentuează nevoia imperativă de a asigura faptul că următorul cadru financiar multianual 
(2014-2020) susține atingerea celor șase obiective prevăzute în strategia în domeniul 
biodiversității; 

28. în scopul asigurării finanțării corespunzătoare a rețelei Natura 2000, invită Comisia și 
statele membre să garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 miliarde EUR pe an prin 
intermediul finanțării din partea UE și a statelor membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, al 
fondurilor de coeziune și al Fondului LIFE+; 

°
° °

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Pe parcursul Anului internațional al biodiversității (2010), am auzit cele mai frumoase 
declarații din partea liderilor politici din lumea întreagă referitoare la imensa importanță a 
biodiversității, la rolul esențial pe care aceasta îl joacă pentru omenire. Dar în timp ce aceștia 
vorbeau, strategia UE pentru stoparea pierderii biodiversității în 2010 a eșuat complet. În timp 
ce aceștia vorbeau, s-au pierdut specii într-un ritm de 100 până la 1 000 de ori mai rapid față 
de cel natural. În timp ce vorbeau, aceștia au eșuat în toate încercările lor de a conveni asupra 
unor măsuri pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. 

Cumva, cuvintele calde despre importanța biodiversității nu s-au concretizat în măsuri politice 
solide. Dar statisticile vorbesc de la sine: 60 % din ecosistemele lumii sunt degradate sau 
utilizate într-un mod nedurabil (FAO, 2010), 90 % din stocurile de pește sunt supraexploatate, 
25 % din totalul speciilor europene sunt amenințate cu dispariția. Potrivit studiului ONU 
Economia ecosistemelor și a biodiversității (TEEB, 2010), pierdem anual 3 % din PIB-ul 
mondial din cauza pierderii biodiversității. Costurile aferente lipsei de acțiune sunt de multe 
ori mai mari decât investițiile necesare la ora actuală. Nevoia de măsuri urgente pare să fie 
clară.

Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020 ne oferă posibilitatea de a adopta 
măsurile necesare pentru a asigura serviciile ecosistemice și ale naturii pentru următoarele 
generații. Nu avem nevoie decât de convingere politică, curaj și angajament pentru a evita un 
alt eșec. 

Principala provocare este integrarea biodiversității în toate celelalte domenii politice. 
Momentul este potrivit. Toate politicile europene majore sunt actualmente revizuite. Politica 
agricolă comună, politica de coeziune, politica comună în domeniul pescuitului și foile de 
parcurs europene privind energia, transporturile și utilizarea eficientă a resurselor urmează să 
fie transpuse în legislație. Acum este momentul să arătăm că acele cuvinte calde despre 
biodiversitate sunt mai mult de atât și că se reflectă în măsuri politice concrete. 

Finanțarea biodiversității

Viitoarea finanțare va fi esențială. Este clar că banii publici nu vor fi niciodată singura soluție 
pentru a stopa pierderea biodiversității. Cu toate acestea, o finanțare suficientă ar trebui pusă 
la dispoziție în următorul cadru financiar multianual. Valoarea biodiversității și a serviciilor 
ecosistemice trebuie integrată în economiile noastre. Doar atunci costurile și beneficiile lor se 
vor reflecta în prețurile produselor. Prin urmare, statele membre trebuie să integreze capitalul 
natural în conturile lor naționale. Dar ar trebui să elaborăm, de asemenea, împreună cu mediul 
de afaceri, instrumente de finanțare inovatoare, de exemplu, mecanismul de dezvoltare 
ecologică. 
În plus, este necesară o schimbare a modului nostru de gândire. Nu ar trebui să limităm natura 
la anumite zone desemnate, ar trebui să încercăm să integrăm natura peste tot, de-a lungul 
autostrăzilor, căilor ferate, în orașe, în zone industriale etc. 

Punerea în aplicare

O punere în aplicare strictă și rapidă a tuturor politicilor de mediu este, de asemenea, esențială 
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pentru biodiversitate. Schimbările climatice, calitatea aerului, a solului și a apei au toate o
influență imensă asupra biodiversității. Același lucru este valabil pentru rețeaua Natura 2000, 
precum și pentru directivele privind păsările și habitatele. Pentru viața marină, o PCP bazată 
pe realizarea cel puțin a unei producții maxime durabile, alături de măsuri mai dure de 
aplicare a legii, reprezintă o cerință minimă.

Dimensiunea internațională

Europa influențează, de asemenea, într-o mare măsură biodiversitatea din alte părți ale lumii. 
Amprenta noastră este enormă. Ca urmare a cherestelei pe care o folosim, a petrolului pe care 
îl consumăm, a alimentelor pe care le mâncăm, a hainelor pe care le purtăm, suntem 
responsabili pentru o mare parte din pierderea biodiversității la nivel mondial. Această 
amprentă trebuie redusă și, prin urmare, ar trebui să elaborăm în continuare instrumente de 
măsurare a amprentei noastre.
La nivel internațional, UE ar trebui să continue să joace rolul său influent vorbind cu o 
singură voce. 

Concluzie

Atingerea obiectivelor stabilite în strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020 este 
posibilă. Nu avem nevoie decât de transformarea sprijinului politic pentru biodiversitate 
exprimat de mulți lideri mondiali în măsuri politice concrete. 
„Există suficiente resurse în lume pentru a satisface nevoile oamenilor, dar nu și lăcomia 
acestora.” (Mohandas K. Gandhi)


