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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție care urmează a fi adoptată:

1. este în asentimentul  analizei Comisiei că pierderea biodiversității este nu numai în sine 
costisitoare pentru societate în ansamblul său, ci și pentru actorii economici din sectoarele 
care depind în mod direct de serviciile ecosistemice și de disponibilitatea și diversitatea pe 
termen lung a resurselor naturale; este de acord, de asemenea, că inovarea bazată pe 
natură și acțiunile de refacere a ecosistemelor și de conservare a biodiversității au un mare 
potențial de a crea noi competențe, locuri de muncă și oportunități de afaceri;

2. invită Comisia să își intensifice eforturile de integrare a dimensiunii biodiversității în 
dezvoltarea, implementarea și finanțarea altor politici UE, asigurând astfel că politicile 
sectoriale și bugetare ale UE sunt mai coerente și în deplin acord cu angajamentele 
obligatorii privind protecția biodiversității;

3. regretă faptul că strategia Comisiei privind infrastructura ecologică este elaborată doar 
pentru 2012, deși coridoarele energetice și de transport au fost deja identificate în 
propunerea privind pachetul Infrastructura europeană; invită Comisia, prin urmare, să 
accelereze eforturile la strategia privind infrastructura ecologică și să asigure realizarea 
celui de-al doilea obiectiv propus; 

4. consideră că unul dintre motivele pentru care am eșuat în a inversa actuala tendința de 
pierdere a biodiversității și de degradare a ecosistemelor la nivel global este neînțelegerea 
în totalitate a complexității biodiversității și a interacțiunii componentelor sale între ele și 
cu mediul viu, și totodată nici a valorii biodiversității pentru actualele și viitoarele 
generații umane; reafirmă că știința ce se ocupă cu studiul biodiversității este axul central 
pentru orice introducere a unor politici;

5. subliniază, prin urmare, necesitatea creșterii investițiilor în cercetarea biodiversității, 
inclusiv prin intermediul programului Horizon 2020;

6. consideră că este vital ca datele științifice disponibile despre biodiversitate, exemplele de 
bune practici pentru oprirea pierderii de biodiversitate și informațiile privind potențialul 
de inovare al resurselor naturale să fie mai amplu circulate și cunoscute de către decidenți 
și actorii cei mai importanți;

7. salută intenția Comisiei de a reforma și de a elimina gradual subvențiile dăunătoare, așa 
cum prevede Strategia 2020, și este de acord că instrumentele de piață bine concepute, 
vizând internalizarea costurilor ecologice ale activităților de producție și consum, 
contribuie la realizarea obiectivului de oprire a pierderii biodiversității, dacă vor fi însoțite 
de stimulente asociate investițiilor ecologice în sectoarele respective;

8. recunoaște că schimbările climatice au un impact crescând asupra biodiversității; este de 
acord, prin urmare, cu inițiativa emblematică a Comisiei privind eficiența energetică, cu 
abordarea bazată pe consum privind utilizarea durabilă și cu adaptarea la schimbările 
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climatice.


