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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută Comunicarea Comisiei privind biodiversitatea pentru 2020 și observă faptul că 
schimbările climatice, pierderea biodiversității, amenințările din partea speciilor invazive 
și supraconsumul resurselor naturale reprezintă provocări transnaționale și transregionale 
care afectează fiecare cetățean UE care locuiește fie în mediul urban, fie în cel rural și că 
sunt necesare măsuri urgente la toate nivelurile de administrație, local, regional și 
național, pentru atenuarea acestor efecte;

2. subliniază că strategia este o componentă a inițiativei emblematice privind eficiența 
resurselor și reamintește faptul că politica regională joacă un rol esențial în asigurarea 
creșterii durabile prin intermediul acțiunilor pe care le susține pentru abordarea aspectelor 
privind schimbările climatice, energia și mediul; 

3. apreciază acceptarea de către Comisie a faptului că trebuie să coopereze cu statele 
membre pentru a asigura o protecție eficientă a biodiversității în regiunile ultraperiferice și 
țările și teritoriile de peste mări ale UE, care găzduiesc mai multe specii endemice decât 
întreg teritoriul european; solicită consolidarea instrumentelor specifice pentru 
conservarea și protecția biodiversității din aceste regiuni, în special a acțiunii pregătitoare 
BEST (Biodiversitate și servicii ecosistemice în teritoriile europene de peste mări) 
susținută de Parlamentul European din anul 2011 și acordarea unei finanțări 
corespunzătoare pentru protejarea biodiversității și serviciilor ecosistemice în regiunile 
ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări ale UE; 

4. recunoaște că printre cei mai importanți factori ai fragmentării ecosistemelor și habitatelor 
se află construirea infrastructurii, urbanizarea, industrializarea și, în general, intervențiile 
fizice asupra teritoriului; solicită administrațiilor locale, regionale și naționale ca, în 
contextul normelor de planificare și al măsurilor de punere în aplicare ale acestora și în 
cadrul competențelor pe care le au, să ia în considerare acești factori care amenință 
ecosistemele și habitatele în proiectele lor de urbanism și dezvoltare, atât la scară largă cât 
și la scară redusă; recunoaște existența la nivel local și regional a presiunii și a necesității 
de a asigura o dezvoltare economică substanțială și recomandă autorităților locale și 
regionale să țină cont de stabilirea unui echilibru între dezvoltare și necesitatea de a 
proteja biodiversitatea și habitatele naturale; sprijină continuarea reformei și utilizării 
politicilor de dezvoltare regională și locală pentru a asigura beneficiile biodiversității și 
pentru a opri pierderea în continuare a habitatelor, mai ales în momente de criză 
economică și financiară; 

5. recunoaște faptul că „economia verde” reprezintă o modalitate de a genera calificări și 
locuri de muncă și solicită ca aceasta să fie sprijinită prin finanțare, care va contribui la 
consolidarea capacităților la nivel local și se va baza pe cunoștințele locale și tradiționale 
în lupta pentru protejarea biodiversității; subliniază faptul că aproximativ 30 % din 
fondurile totale alocate pentru politica de coeziune pentru perioada 2007-2013 sunt 
disponibile pentru activități cu un impact deosebit asupra dezvoltării durabile; încurajează 
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statele membre, și în special autoritățile locale și regionale, în contextul stopării pierderii 
biodiversității, să fie mai active, să sporească eforturile de a investi în capitalul natural și 
să utilizeze finanțarea pentru politica regională în vederea prevenirii riscurilor naturale, ca 
un element în cadrul conservării resurselor naturale și al adaptării la schimbările climatice, 
în special în vederea perioadei de programare 2014-2020; 

6. încurajează statele membre să utilizeze pe deplin posibilitatea de realiniere a programelor 
operaționale actuale la obiectivele de creștere durabilă ale strategiei Europa 2020, prin 
reexaminarea priorităților de investiții pentru proiecte, și le îndeamnă să utilizeze 
cercetările disponibile mai eficient; 

7. recunoaște necesitatea de a promova infrastructura verde, ecoinovarea și adoptarea 
tehnologiilor inovatoare pentru a crea o economie mai verde și invită Comisia să 
elaboreze ghiduri de bune practici în acest sens; îndeamnă Comisia, statele membre și 
autoritățile locale și regionale să ia în considerare recomandările din studiul Economia 
ecosistemelor și a biodiversității (TEEB), întrucât acest studiu se dorește a fi un 
instrument consultativ util pentru responsabilii politici, administratorii și gestionarii de la 
nivel local și regional; subliniază necesitatea de a extinde și a intensifica formarea 
beneficiarilor fondurilor structurale și de coeziune și a administrațiilor locale, regionale și 
naționale în ceea ce privește abordarea legislației complexe europene și naționale care 
vizează protejarea naturii și o mai mare conștientizare a importanței pierderii 
biodiversității; invită Comisia să introducă mecanisme de asistență tehnică pentru a 
promova cunoașterea la nivel regional și local a problemelor privind punerea în aplicare; 

8. recunoaște importanța achizițiilor publice ecologice și consideră că ar trebui acordată o 
mai mare atenție utilizării acestora, mai ales de către autoritățile publice beneficiare ale 
fondurilor europene; recomandă autorităților responsabile de sistemele de management și 
control create in statele membre pentru gestionarea fondurilor structurale și de coeziune să 
susțină proiectele care prevăd astfel de proceduri; 

9. invită Comisia și statele membre să ofere sprijin și orientări privind parteneriatele în 
materie de biodiversitate, pentru a crește gradul de sensibilizare și pentru a determina mai 
mulți parteneri posibili să se implice în aspecte legate de biodiversitate, prin intermediul 
acțiunii pozitive; consideră esențială derularea de campanii de informare și sensibilizare 
pe tema biodiversității, pentru toate vârstele și categoriile sociale, alături de autoritățile 
locale și regionale; consideră că programele de formare profesională și educațională și 
cele destinate sectoarelor conexe ar trebui să se axeze mai mult pe protejarea 
biodiversității; 

10. solicită o mai bună coerență politică și luarea în considerare a aspectelor climatice și de 
mediu în cadrul instrumentelor de finanțare ale UE, în special în cazul fondurilor 
structurale și al fondului de coeziune, pentru a îndeplini obiectivele strategiei în domeniul 
biodiversității pentru 2020 și obiectivele UE 2020; solicită o mai bună alocare a tuturor 
fondurilor disponibile și o utilizare mai eficientă și mai coordonată a fondurilor furnizate 
de instrumentele politicii de coeziune, de programul-cadru pentru cercetare și dezvoltare, 
de programul LIFE+ și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
pentru proiectele legate de protecția mediului înconjurător, de biodiversitate și de climă, 
inclusiv, dacă este cazul, prin acordarea de asistență tehnică suplimentară; în vederea 
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următoarei perioade de programare, solicită o coordonare eficientă între cele 5 fonduri 
CSC, pentru a asigura o realizare optimă a obiectivului UE de creștere durabilă; 

11. salută propunerea Comisiei de a investi în protecția și refacerea biodiversității în cadrul 
Fondului de coeziune în perioada de finanțare 2014-2020; recomandă, de asemenea, 
luarea în considerare a potențialului Natura 2000 pentru economiile și piețele forței de 
muncă locale; 

12. sprijină consolidarea utilizării evaluărilor impactului asupra mediului (EIA), a evaluărilor 
impactului asupra dezvoltării durabile (SIA), a evaluărilor strategice de mediu (SEA) și a 
altor instrumente, pentru a ține cont de pierderea biodiversității și de efectele schimbărilor 
climatice în procesul decizional la nivel regional și local; accentuează faptul că toate 
regiunile vor avea de câștigat de pe urma proiectelor care iau în calcul atenuarea 
schimbărilor climatice și protecția împotriva pierderii biodiversității, inclusiv regiunile 
mai puțin dezvoltate; 

13. recunoaște valoarea, cunoștințele și activitatea sectorului voluntariatului și al comunității 
în domeniul protecției biodiversității și solicită administrației regionale și locale să implice 
aceste grupuri în planificarea și consultarea cu privire la proiecte, prin stabilirea de 
parteneriate între autorități, sectorul privat și organizații non-guvernamentale; 

14. subliniază necesitatea unei colaborări mai strânse între autoritățile europene, naționale, 
regionale și locale în domeniul protejării biodiversității și a resurselor naturale; subliniază, 
în acest sens, posibilitățile pe care le oferă cooperarea transfrontalieră, interregională și 
transnațională în ceea ce privește combaterea pierderii biodiversității și consideră că o mai 
bună utilizare a potențialului cooperării teritoriale și schimburile de informații, experiență 
și bune practici ar contribui într-un mod semnificativ la atingerea acestui obiectiv; 
subliniază faptul că includerea în macrostrategiile regionale a priorităților legate 
biodiversitate este un pas important în direcția refacerii și conservării acesteia. 
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