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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 pentru atenuarea acestor 
efecte;

2. recunoaște că cei mai importanți factori ai fragmentării ecosistemelor și habitatelor sunt 
construirea infrastructurii și urbanizarea;  solicită administrațiilor locale și regionale să ia 
în considerare această amenințare pentru ecosisteme și habitate în proiectele lor de 
urbanism și dezvoltare, atât la scară largă cât și la scară redusă; 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;

3. 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 2007-2013 sunt disponibile 
pentru activități cu un impact deosebit asupra dezvoltării durabile; încurajează statele 
membre și regiunile, în contextul stopării pierderii biodiversității, să sporească eforturile 
de a investi în capitalul natural și să utilizeze finanțarea pentru politica regională pentru 
prevenirea riscurilor naturale ca un element în cadrul conservării resurselor naturale și al 
adaptării la schimbările climatice;

4. recunoaște necesitatea de a promova infrastructura verde și ecoinovarea pentru a crea o 
economie mai verde; 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 instrui beneficiarii fondurilor structurale și de coeziune și administrațiile 
locale și regionale în ceea ce privește abordarea legislației complexe europene și naționale 
care vizează protejarea naturii și o mai mare conștientizare a importanței pierderii 
biodiversității;

5. 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;

6. sprijină utilizarea evaluărilor impactului asupra mediului (EIA), a evaluărilor impactului 
asupra dezvoltării durabile (SIA), a evaluărilor strategice de mediu (SEA) și a altor 
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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;

7. 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.


