
P7_TA(2012)0146 

Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în 

domeniul biodiversității pentru 2020  

Rezoluţia Parlamentului European din 20 aprilie 2012 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 intitulată „Asigurarea noastră de viață, capitalul 

nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020” 

(COM(2011)0244), 

– 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 concluziile Consiliului de Mediu din 21 iunie 2011 și 19 decembrie 2011 

privind „Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020”, 

– având în vedere îndeosebi 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 Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și 

floră pe cale de dispariție (CITES) și Convenția privind conservarea speciilor migratoare 

de animale sălbatice (CMS),  

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „PAC în perspectiva anului 2020: Cum 

răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii’ 

(COM(2010)0672) și propunerea Comisiei pentru o reformă a PAC după 2013, 

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Un buget pentru Europa 

2020” (COM(2011)0500), împreună cu documentele justificative, 

– având în vedere cadrul financiar strategic pentru perioada 2014-2020, 

– având în vedere „Raportul de sinteză privind stadiul de conservare a tipurilor de habitate 

și a speciilor în conformitate cu articolul 17 din Directiva privind Habitatele”, 

(COM(2009)0358), 

– având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la punerea în aplicare a 

legislației comunitare privind conservarea biodiversității1, 
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– având în vedere Rezoluția sa din 8 iulie 2010 referitoare la viitorul Politicii Agricole 

Comune după 20131 și Rezoluția sa din 23 iunie 2011 referitoare la „PAC în perspectiva 

anului 2020: cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale 

și teritorii”2, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Finanțarea 

programului Natura 2000 - Investirea în programul Natura 2000: Obținerea de beneficii 

pentru natură și pentru oameni” (SEC(2011)1573), 

– având în vedere studiul intitulat „Economia ecosistemelor și a biodiversității (TEEB)”3,  

– 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 

(A7-0101/2012), 

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

B. având în vedere faptul că Organizația Națiunilor Unite a declarat perioada 2010-2020 

Deceniul biodiversității; 

C. având în vedere faptul că biodiversitatea este esențială pentru existența omului și pentru 

bunăstarea societăților, atât în mod direct, cât și indirect, prin serviciile de ecosistem pe 

care le oferă – de exemplu, numai beneficiile generate de rețeaua Natura 2000 a Uniunii 

Europene, care cuprinde zonele protejate, sunt estimate la o valoare de 200-300 de 

miliarde de euro, iar între 4,5 și 8 milioane de posturi cu normă întreagă sunt susținute 

direct din cheltuielile efectuate de vizitatori în cadrul și în perimetrul acestor zone; 

D. având în vedere faptul că pierderea biodiversității reduce în prezent PIB-ul nostru global 

cu 3 % în fiecare an; 

E. având în vedere faptul că aproape 65 % dintre tipurile de habitate și 52 % dintre speciile 

enumerate în anexele la Directiva privind habitatele au un statut de conservare 

nefavorabil; 

F. având în vedere faptul că 88 % din stocurile de pește sunt pescuite peste nivelul 

producției maxime durabile; 

G. având în vedere faptul că granițele Uniunii Europene au fost traversate deja de peste 

11 000 de specii alogene, dintre care cel puțin 15 % sunt invazive și provoacă daune 

biodiversității; 

H. având în vedere raptul că fermierii joacă un rol vital în atingerea obiectivelor UE privind 

diversitatea; având în vedere faptul că, în 1992, a existat primul impuls în direcția 

integrării protecției biodiversității în PAC (Politica Agricolă Comună) și că reforma din 

2003 a introdus ulterior măsuri precum eco-condiționarea, plata agricolă unică 
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(decuplarea) și dezvoltarea rurală, care exercită efecte benefice asupra biodiversității; 

I. având în vedere faptul că plata pentru serviciile ecosistemice (PES) este un instrument 

financiar inovator promițător pentru conservarea biodiversității; 

J. având în vedere faptul că habitatele și speciile sunt amenințate de schimbările climatice; 

că biodiversitatea și protejarea naturii sunt cruciale pentru combaterea și adaptarea la 

modificările climatice; 

Observații generale 

1. regretă faptul că UE nu și-a atins obiectivul privind biodiversitatea pentru 2010;  

2. salută și susține Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020, inclusiv toate 

obiectivele și acțiunile acesteia; consideră, totuși, că anumite acțiuni trebuie întărite și 

specificate în mod mai clar, și că trebuie întreprinse anumite măsuri pentru a asigura 

implementarea eficientă a strategiei;  

3. subliniază nevoia urgentă de acțiune și nevoia de a acorda o prioritate politică mai înaltă 

biodiversității, pentru a realiza obiectivul prioritar al strategiei pentru 2020 a Uniunii 

Europene, din punct de vedere al angajamentelor referitoare la biodiversitate și 

biodiversitatea globală; subliniază că, cu resursele financiare adecvate și voința politică 

necesară, există instrumentele pentru stoparea pierderii biodiversității; subliniază faptul că 

menținerea biodiversității este o provocare colectivă care ar trebui soluționată cu 

angajamentul și participarea a numeroase părți interesate: 

4. 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;  

5. invită așadar statele membre să integreze strategia în cadrul planurilor, programelor și/sau 

strategiilor lor naționale; 

6. consideră că garanțiile pentru biodiversitate cuprinse în legislația existentă a UE nu 

trebuie diminuate; 

7. subliniază faptul că noua strategie nu trebuie să eșueze; îndeamnă așadar Comisia să îi 

ofere Parlamentului rapoarte bianuale privind progresele înregistrate, în care Consiliul și 

Comisia să ofere detalii privind starea de fapt; 

8. subliniază faptul că adevăratul test al angajamentului UE de a atinge obiectivele privind 

biodiversitatea – și adevăratul punct central al acestei probleme – nu este noua strategie, 

ci, mai degrabă, reformele viitoare ale politicii agricole comune și ale celei privind 

pescuitul, precum și cadrul financiar multianual; subliniază, de asemenea, că măsura 

insuficientă în care protecția biodiversității a fost integrată în alte politici europene a 

generat eșecul primei strategii; 

9. adoptă perspectiva conform căreia dificultățile întâmpinate în atingerea obiectivelor 



stabilite pentru 2010 îndeamnă la o analiză aprofundată a metodelor aplicate până la 

momentul de față; își menține convingerea conform căreia trebuie derulate studii 

strategice care acoperă toți factorii ce pot afecta zonele protejate și că aceste studii ar 

trebui integrate în planificarea urbană și ar trebui însoțite de campanii de educare și 

informare privind importanța resurselor naturale locale și a conservării acestora; 

10. insistă asupra faptului că pierderea biodiversității se referă nu numai la specii și la 

habitate, ci, de asemenea, și la diversitatea genetică; îndeamnă Comisia să dezvolte o 

strategie pentru conservarea diversității genetice; 

11. observă faptul că moștenirea noastră naturală este un bun ecologic important, 

fundamental pentru bunăstarea omenirii; consideră că toate statele membre ar trebui să 

coopereze și să își coordoneze eforturile pentru a asigura o utilizare mai eficientă a 

resurselor naturale și a evita pierderile nete din punct de vedere al biodiversității și al 

serviciilor ecosistemice în zonele rurale și urbane;  

Obiective – integrarea biodiversității în cadrul tuturor politicilor UE 

12. subliniază importanța integrării protecției și conservării biodiversității în dezvoltarea, 

implementarea și finanțarea tuturor celorlalte politici europene - inclusiv cele privind 

agricultura, silvicultura, piscicultura, dezvoltarea și coeziunea regională, energia, 

industria, transportul, turismul, cooperarea pentru dezvoltare, cercetarea și inovarea – 

pentru a face ca politicile sectoriale și bugetare ale UE să fie mai coerente și să se asigure 

că își onorează angajamentele obligatorii referitoare la protecția biodiversității; 

13. subliniază faptul că strategia UE privind biodiversitatea ar trebui să fie pe deplin integrată 

în strategiile pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea; 

14. reamintește faptul că principiul precauției constituie un temei juridic care urmează să fie 

aplicat în toată legislația și în deciziile care afectează biodiversitatea; 

15. insistă asupra faptului că protejarea, valorificarea, inventarierea și restaurarea 

biodiversității și serviciilor ecosistemice este esențială pentru atingerea obiectivelor Foii 

de parcurs pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

îndeamnă Comisia și statele membre să ia în calcul, ca parte a măsurilor specifice, 

prezentarea unei agende pentru inventarierea și evaluarea serviciilor ecosistemice în UE, 

care vor permite întreprinderea de măsuri specifice și eficiente în vederea stopării 

degradării biodiversității și a serviciilor ecosistemice;   

16. accentuează faptul că pierderea biodiversității generează costuri economice devastatoare 

pentru societate, care, până acum, nu au fost integrate suficient în politicile economice și 

de altă natură; îndeamnă așadar Comisia și statele membre să valorifice serviciile 

ecosistemice și să integreze aceste valori în sistemele de contabilitate, ca bază pentru 

politici mai durabile; consideră că orice model economic care nu ia în considerare 

protejarea adecvată a biodiversității nu este viabil; subliniază de asemenea faptul că 

acțiunile în vederea restaurării ecosistemului și a biodiversității au un potențial 

semnificativ de creare de noi competențe, locuri de muncă și oportunități de afaceri; 

17. subliniază necesitatea realizării unei evaluări aprofundate a impactului negativ asupra 

biodiversității pe care îl înregistrează diferite sectoare ale economiei; 



18. subliniază faptul că strategia privind biodiversitatea este o componentă a inițiativei 

emblematice la nivel european 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;  

19. consideră că un număr semnificativ de boli infecțioase emergente sunt zoonotice 

(transmisibile între animale sălbatice, animale domestice și oameni) și recunoaște faptul 

că comerțul cu animale sălbatice, precum și schimbările în utilizarea și gestionarea 

terenurilor pot conduce la interfețe noi sau modificate între oameni, animale domestice și 

animale sălbatice, ceea ce ar putea favoriza transmiterea bolilor și pierderea 

biodiversității; accentuează faptul că integrarea strategiilor privind biodiversitatea în 

politicile privind sănătatea animalelor, bunăstarea acestora și comerțul, este de maximă 

importanță; 

20. consideră totuși că este necesară o evaluare a impactului economic, social și de mediu în 

situațiile în care datele lipsesc; 

Conservarea și refacerea naturii  

21. subliniază faptul că este necesar să se stopeze deteriorarea stării tuturor speciilor și 

habitatelor care intră sub incidența legislației UE privind conservarea naturii și să se 

obțină o îmbunătățire semnificativă și măsurabilă a stării acestora la nivelul UE; 

accentuează faptul că acest lucru ar trebui să ia forma unei îmbunătățiri a cel puțin unuia 

dintre parametrii aferenți stării de conservare, definiți în articolul 1 din Directiva privind 

habitatele, fără nicio deteriorare a celorlalți parametri; 

22. invită Comisia și statele membre să se angajeze să adopte strategii integrate pentru a 

dobândi cunoștințe despre valorile naturale ale fiecărei zone geografice și despre 

caracteristicile patrimoniului cultural al acestora, precum și despre condițiile necesare 

pentru menținerea lor;  

23. subliniază faptul că, pentru a fi eficiente, obiectivele privind biodiversitatea trebuie 

implementate prin acțiuni concrete; regretă faptul că, în ciuda acțiunilor întreprinse pentru 

combaterea pierderii biodiversității, numai în UE 17 % din habitate și specii și 11 % din 

ecosistemele de maximă importanță, protejate prin legislația comunitară, sunt într-o stare 

favorabilă; îndeamnă Comisia să analizeze, în regim de urgență, de ce eforturile în curs 

nu au reușit încă și dacă sunt disponibile alte instrumente cu potențial mai eficient; 

24. insistă asupra faptului că, pentru a stabili un drum clar în vederea realizării viziunii sale 

pentru 2050, cel puțin 40 % din toate habitatele și speciile sale trebuie să beneficieze de o 

stare favorabilă a conservării până în anul 2020; reamintește faptul că, până în 2050, 

100 % (sau aproape 100 %) din habitate și specii trebuie să beneficieze de o stare 

favorabilă a conservării; 

25. își exprimă îngrijorarea cu privire la deteriorarea tot mai mare a habitatelor esențiale, cum 

ar fi zonele umede, care ar trebui tratate ca o prioritate și abordate prin măsuri urgente 

care să corespundă într-adevăr statutului de protecție specială pe care UE îl acordă 

acestora; 

26. recunoaște faptul că urbanizarea, construirea proiectelor de infrastructură, industrializarea 



și intervenția fizică asupra peisajului în general se numără printre factorii cei mai 

semnificativi care generează fragmentarea ecosistemelor și a habitatelor; îndeamnă 

guvernele locale, regionale și naționale, în contextul în care își planifică reglementările și 

măsurile de aplicare a acestora și în funcție de competențele lor, să ia în calcul acești 

factori – care reprezintă o amenințare pentru ecosisteme și habitate – în planificarea și 

dezvoltarea de proiecte pe scară mare și mică; recunoaște presiunile existente și nevoia 

existentă la nivel local și regional de realizare a unei dezvoltări economice substanțiale și 

recomandă ca autoritățile locale și regionale să se concentreze asupra creării unui 

echilibru între dezvoltare și nevoia de protejare a biodiversității și a habitatelor naturale; 

susține reformele ulterioare și utilizarea politicilor regionale și locale de dezvoltare pentru 

a oferi beneficii privind biodiversitatea și a stopa pierderea în continuare a habitatelor, în 

special în momentele de criză economică și financiară;  

27. susține promovarea 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 local și regional; remarcă faptul că toate regiunile 

vor beneficia de proiecte care promovează diminuarea schimbării climatice și protecția 

pierderii biodiversității, incluzând regiunile mai puțin dezvoltate;  

28. îndeamnă statele membre să se asigure că procesul de desemnare a siturilor Natura 2000 

este finalizat până în 2012, în conformitate cu Obiectivul 11 de la Aichi; regretă foarte 

mult întârzierea în delimitarea siturilor marine; își manifestă îngrijorarea cu privire la 

reintroducerea vânatului în Delta Dunării și la impactul său potențial negativ asupra 

biodiversității; îndeamnă Comisia să verifice dacă statele membre implementează 

articolul 7 din Directiva privind păsările (2009/147/CE1), în special cu privire la 

vânătoare; 

29. subliniază necesitatea urgentă de a intensifica eforturile pentru a proteja oceanele și 

mediul marin, atât prin intermediul acțiunii UE, cât și prin îmbunătățirea guvernanței 

internaționale a oceanelor și a zonelor aflate în afara jurisdicției naționale; 

30. îndeamnă statele membre să respecte termenul limită legal pentru dezvoltarea de planuri 

de gestionare sau de instrumente echivalente pentru toate siturile Natura 2000, așa cum se 

prevede în articolele 4 și 6 din Directiva privind habitatele (92/43/CEE2); 

31. consideră că o cooperare transfrontalieră îmbunătățită ar putea aduce beneficii 

semnificative atunci când este vorba despre îndeplinirea obiectivelor Natura 2000; 

subliniază nevoia unei cooperări mai strânse între autoritățile europene, naționale, 

regionale și locale cu privire la protejarea biodiversității și a resurselor naturale; 

subliniază, în această privință, oportunitățile oferite de cooperarea transfrontalieră, 

interregională și transnațională în vederea abordării pierderii biodiversității și consideră 

că utilizarea mai bună a potențialului cooperării teritoriale și a schimbului de informații, 

experiență și bune practici ar putea contribui în mod semnificativ la realizarea acestui 

obiectiv; evidențiază faptul că includerea priorităților referitoare la biodiversitate în 

macro-strategiile regionale reprezintă un pas important în direcția refacerii și conservării 

biodiversității;  
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32. îndeamnă Comisia și statele membre să asigure conservarea adecvată a rețelei Natura 

2000 prin finanțarea adecvată a acestor situri; îndeamnă în mod special statele membre să 

dezvolte instrumente naționale obligatorii în cooperare cu diferiți parteneri, prin 

intermediul cărora să se definească măsurile prioritare de conservare și să se indice sursa 

planificată, relevantă, de finanțare (fie că este din fonduri UE sau din bugetele proprii ale 

statelor membre);  

33. consideră că aplicarea legislației europene, în special cea referitoare la mediu, trebuie 

îmbunătățită;  

34. invită Comisia, în condițiile vastelor diferențe existente între statele membre cu privire la 

implementarea legislației referitoare la Natura 2000, să ofere clarificări suplimentare sau 

îndrumări, acolo unde este necesar, pe baza bunelor practici; îi solicită de asemenea 

Comisiei să ofere îndrumări sau să își împărtășească bunele practici pentru gestionarea 

zonelor adiacente siturilor Natura 2000; 

35. îndeamnă Comisia să își majoreze capacitatea de prelucrare și anchetare eficientă a 

reclamațiilor și încălcărilor în ceea ce privește implementarea adecvată a Directivelor 

privind păsările și habitatele și să dezvolte îndrumări adecvate pentru statele membre, cu 

privire la monitorizarea implementării pe teren a respectivelor directive; îndeamnă de 

asemenea Comisia să încorporeze măsurile pentru stimularea implementării și a aplicării 

comune a Directivelor privind păsările și habitatele în lucrările sale de la momentul de 

față privind îmbunătățirea implementării și inspectării legislației de mediu; consideră că 

este esențial, în lumina rezoluției sale din 20 noiembrie 2008 privind analiza 

Recomandării 2001/331/CE, prin care se stabilesc criteriile minime ale inspecțiilor de 

mediu în statele membre1, să întărească Rețeaua pentru punerea în aplicare și respectarea 

legislației de mediu (IMPEL) și îndeamnă Comisia să raporteze pe marginea modurilor 

posibile de realizare a acestui lucru, incluzând aici și fezabilitatea creării unei forțe de 

inspecție de mediu în UE și să prezinte o propunere pentru o directivă privind inspecțiile 

de mediu; 

36. susține inițiativa Comisiei cu privire la programele de pregătire pentru judecători și 

procurori; subliniază totuși faptul că Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că 

astfel de programe de pregătire sunt de asemenea disponibile și pentru specialiștii care se 

ocupă cu siturile din cadrul Natura 2000, de exemplu autoritățile regionale și locale care 

se ocupă cu implementarea Directivelor privind păsările și habitatele; 

37. consideră că este necesar să se dispună de hărți digitale și accesibile, cu informații exacte 

privind principalele resurse naturale, zonele protejate, utilizările terenurilor, masele de 

apă și zonele amenințate, pentru a facilita respectarea de către autoritățile regionale și 

locale a legislației de mediu, în special a celei referitoare la biodiversitate; 

38. remarcă informarea limitată a publicului european cu privire la importanța conservării 

biodiversității și la costurile majore, de mediu și socio-economice, asociate cu pierderea 

acesteia; subliniază nevoia existenței unei strategii de comunicare mai cuprinzătoare, 

aliniată Obiectivului 1 de la Aichi; 

39. salută intenția Comisiei și a statelor membre de a lansa o campanie importantă de 

comunicare pentru Natura 2000 până în anul 2013, pentru a îmbunătăți aplicarea 
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prevederilor comunitare privind protecția mediului și pentru a susține coexistența 

protecției mediului, a creșterii economice durabile și a dezvoltării sociale ca principii 

egale, între care nu există contradicții; îndeamnă, în acest scop, la promovarea unor 

proiecte de succes și la diseminarea de informații către public, privind fezabilitatea 

dezvoltării economice inofensive pentru mediu în zone cu o importantă moștenire 

naturală și culturală, cum ar fi cele care aparțin rețelei Natura 2000; 

40. subliniază nevoia de a organiza campanii de informare și de conștientizare a problemelor 

legate de biodiversitate, destinate toate categoriilor sociale și de vârstă, pornind de la 

principiul că acele campanii de informare destinate copiilor și adolescenților, care sunt 

foarte preocupați de acest subiect, ar trebui să se organizeze mai întâi de toate în cadrul 

școlar; consideră că educația și pregătirea profesională, în special în domeniul agriculturii, 

silviculturii și al sectoarelor conexe, ar trebui să se concentreze mai mult pe rolul 

biodiversității; 

41. recunoaște că ONG-urile au de jucat un rol important în ceea ce privește protejarea 

biodiversității prin participarea la procesul decizional, prin întreprinderea de acțiuni pe 

teren și prin sensibilizarea publicului; 

42. recomandă extinderea guvernanței asupra mobilizării cetățenilor și, de asemenea, asupra 

organizațiilor non-profit și a actorilor economici, punându-se accent – în cel de-al doilea 

caz – asupra integrării biodiversității în strategiile firmelor; recunoașterea valorilor și 

cunoștințelor, precum și a muncii depuse de către voluntari și membrii comunității în 

scopul protejării biodiversității și solicitarea ca guvernele regionale și locale să implice 

aceste grupuri în planificarea și consultările în vederea elaborării de proiecte, prin 

stabilirea de parteneriate între autorități, sectorul privat și organizațiile non-

guvernamentale;  

43. recunoaște importanța majoră a menținerii unei relații strânse cu actorii locali și 

administratorii direcți ai terenurilor și, prin urmare, încurajează Comisia să depună 

eforturi mai mari în acest sens, acordând atenție experienței și cunoștințelor speciale pe 

care acești actori le pot aduce la elaborarea legislației, pentru a asigura buna stare a 

habitatelor care adăpostesc biodiversitatea pe care dorim să o conservăm în UE; 

44. consideră că unul dintre motivele pentru care am eșuat în a inversa actuala tendință de 

pierdere a biodiversității și de degradare a ecosistemelor la nivel global este neînțelegerea 

noastră incompletă cu privire la complexitatea biodiversității și la interacțiunea 

componentelor sale, atât între ele cât și cu mediul viu, incluzând aici valoarea 

biodiversității pentru generațiile actuale și viitoare; reiterează faptul că știința 

biodiversității este coloana vertebrală pentru implementarea oricărei politici; 

45. subliniază, așadar, nevoia de a investi mai mult în cercetările privind biodiversitatea, 

inclusiv în privința uneia sau mai multor „provocări societale” relevante, abordate prin 

programul Orizont 2020, pentru evitarea fragmentării politicii de cercetare; consideră că o 

astfel de majorare a fondurilor dedicate cercetării din domeniul biodiversității poate fi 

realizată cu mijloacele totale existente, dată fiind absorbția scăzută; consideră, pe de o 

parte, că cercetarea ne-ar putea oferi o mai bună înțelegere a biodiversității și a 

importanței sale pentru toate aspectele activității umane și, pe de altă parte, că va 

contribui, prin concepte inovatoare, la politici noi și îmbunătățite și la elaborarea de 

strategii de gestiune și dezvoltare; 



46. subliniază nevoia existenței unei abordări multidisciplinare și transfrontaliere asupra 

cercetării, atunci când este vorba despre biodiversitate, care este legată inerent de domenii 

precum ecologia, genetica, epidemiologia, științele climatice, economia, antropologia 

socială și modelizarea teoretică; subliniază nevoia existenței unor politici bazate pe știință 

în gestionarea durabilă a ecosistemului și a resurselor naturale, în special în sectoarele 

vitale din punct de vedere economic și social, care sunt agricultura, piscicultura și 

silvicultura; 

47. consideră că este esențial ca datele științifice disponibile privind biodiversitatea, 

exemplele de bune practici pentru stoparea pierderii biodiversității și pentru refacerea 

acesteia, precum și informațiile privind potențialul de inovare și dezvoltare oferit de 

natură să fie cunoscute pe scară mai largă și să fie diseminate între factorii politici de 

decizie și partenerii de bază și ca TIC-urile relevante să joace un rol de bază în crearea de 

noi oportunități și instrumente; salută, așadar, decizia Comisiei de a crea Platforma pentru 

mediul de afaceri și biodiversitate a UE și încurajează Comisia să continue dezvoltarea 

platformei și să promoveze o cooperare mai strânsă între administrație și întreprinderile 

din Europa, inclusiv IMM-uri;   

48. solicită ca portalul web al Sistemului european de informații privind biodiversitatea 

(BISE) să fie pus la dispoziție în toate limbile oficiale ale UE, pentru a contribui la 

schimbul de date și informații; 

Menținerea și refacerea ecosistemelor și a serviciilor aferente 

49. constată cerința în temeiul CBD de a reface 15 % din ecosistemele degradate până în 

2020; consideră această cerință ca fiind una minimală și dorește ca UE să stabilească un 

obiectiv de refacere mult mai înalt, care să reflecte obiectivul său principal, mai ambițios, 

precum și viziunea pentru 2050, luând în considerare condițiile naturale specifice fiecărui 

stat; îndeamnă Comisia să definească în mod clar ce se înțelege prin „ecosisteme 

degradate” și să stabilească un nivel de bază în funcție de care să se poată măsura 

evoluțiile; 

50. îndeamnă Comisia să adopte o strategie specifică privind infrastructura ecologică până cel 

târziu în 2012, care să aibă drept obiectiv principal protejarea biodiversității; subliniază 

faptul că această strategie ar trebui să soluționeze obiectivele privitoare la zonele urbane, 

dar și rurale, printre altele pentru a aduce la îndeplinire mai bine prevederile articolului 10 

din Directiva privind habitatele; 

51. 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; prin urmare, invită Comisia să își 

accelereze eforturile în raport cu strategia privind infrastructura ecologică și să asigure 

realizarea celui de-al doilea obiectiv propus; este de acord că sinergiile dintre proiectele 

energetice, de transport și TIC ar trebui maximizate pentru a limita impactul negativ 

asupra biodiversității și că din fonduri UE ar trebui să se finanțeze doar acele acțiuni care 

respectă legislația UE și sunt conforme cu politicile relevante ale UE; 

52. subliniază faptul că crearea unor medii naturale nu ar trebui să se limiteze doar la zonele 

desemnate, ci ar trebui de asemenea încurajată și în alte locuri – de exemplu în orașe, de-a 

lungul autostrăzilor și căilor ferate și în locațiile industriale – pentru a se dezvolta o 

veritabilă infrastructură ecologică; 



53. îndeamnă Comisia să elaboreze un cadru de reglementare eficient pe baza inițiativei 

„Nicio pierdere netă”, care ia în considerare experiența trecută a statelor membre, 

utilizând, totodată, standardele aplicate de Programul de compensare pentru mediul de 

afaceri și biodiversitate; în acest sens, ia act de importanța aplicării unei astfel de abordări 

tuturor habitatelor și speciilor din UE,care nu intră sub incidența legislației UE;  

54. invită Comisia să acorde o atenție deosebită speciilor și habitatelor ale căror „funcții” au o 

valoare economică de neprețuit, deoarece eforturile pentru conservarea biodiversității pe 

viitor vor fi direcționate către domeniile care, într-o perioadă scurtă de timp, vor produce 

beneficii economice sau se estimează că vor face acest lucru; 

55. recunoaște că biodiversitatea și serviciile ecosistemice oferă beneficii importante 

nemonetizate pentru industrii și alți actori economici; invită organizațiile reprezentând 

sectorul privat să prezinte propuneri privind cea mai bună modalitate de a conserva și 

reface biodiversitatea într-o măsură semnificativă;  

56. 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;  

Agricultura  

57. reamintește faptul că mai mult de jumătate din teritoriul UE este administrat de 

agricultori, că terenurile agricole oferă servicii ecosistemice importante și că finanțarea 

pentru PAC reprezintă o parte semnificativă a bugetului UE; subliniază faptul că PAC nu 

este limitată la obiectivul furnizării de alimente și al dezvoltării rurale, ci reprezintă un 

instrument cruciale pentru biodiversitate, conservare, diminuarea schimbărilor climatice 

și menținerea serviciilor ecosistemice; constată faptul că PAC include deja măsuri în 

vederea protejării mediului ambiant, cum ar fi decuplarea, eco-condiționarea și măsuri de 

agromediu; totuși, consideră că este regretabil faptul că aceste măsuri nu au reușit până în 

acest moment să oprească declinul general al biodiversității în UE și că biodiversitatea 

zonelor agricole este în declin continuu; îndeamnă așadar la o reorientare a PAC către 

oferirea de compensații pentru fermieri pentru furnizarea de bunuri publice, de vreme ce 

piața nu reușește la momentul actual să integreze valoarea economică a bunurilor publice 

importante pe care le poate oferi agricultura; 

58. subliniază legătura dintre gestionarea apei și biodiversitate ca o componentă esențială 

pentru menținerea vieții și dezvoltarea durabilă; 

59. subliniază necesitatea de a trece de la o abordare bazată pe mijloace la o abordare bazată 

pe rezultate pentru a evalua eficacitatea instrumentelor aplicate; 



60. solicită ecologizarea pilonului I al PAC pentru a asigura conservarea 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 plăților 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; 

subliniază că aceste măsuri de ecologizare trebuie să fie realizabile și nu trebuie să 

genereze o birocrație nenecesară; își reiterează îndemnul la o susținere zonală pentru 

rețeaua Natura 2000 în conformitate cu schema plăților directe; consideră că practicile 

agricole eficiente din punct de vedere al consumului de resurse, care nu afectează mediul 

și nici climatul, vor asigura atât durabilitatea activității agricole, cât și siguranța 

alimentară pe termen lung și recunoaște faptul că PAC ar trebui să joace un rol important 

în atingerea acestui obiectiv;  

61. îndeamnă la direcționarea practicilor de „ecologizare” către diversitatea agricolă în 

diverse state membre, luând în considerare, de exemplu, situația aparte a țărilor 

mediteraneene, care nu este abordată prin intermediul pragurilor propuse în raport cu 

diversificarea culturilor și a terenurilor importante din punct de vedere ecologic; culturile 

asamblate, culturile permanente (plantațiile de măslini, podgoriile, livezile de meri) sau 

culturile de orez sunt câteva exemple de practici care ar trebui să fie compatibile cu 

„ecologizarea”, dată fiind valoarea ecologică și de conservare deosebită pe care unele 

dintre aceste sisteme agricole ar putea să o aibă; 

62. susține că în cadrul noii PAC trebuie sporit sprijinul acordat actorilor publici și privați 

care protejează biodiversitatea forestieră a speciilor, habitatele și serviciile ecosistemice și 

că eligibilitatea trebuie, de asemenea, extinsă la zonele care stabilesc legătura cu siturile 

Natura 2000; 

63. solicită ca toate plățile PAC, inclusiv cele efectuate din 2014, să fie susținute de norme 

stricte de eco-condiționalitate, care ajută la păstrarea biodiversității și serviciilor 

ecosistemice, în conformitate cu Directivele privind păsările și habitatele (fără a atenua 

standardele actuale, aplicabile între 2007 și 2013), cu legislația privind pesticidele și 

produsele biodistructive și cu Directiva privind apa1; îndeamnă la elaborarea de norme 

simple și transparente pentru părțile afectate;  

64. solicită consolidarea pilonului II și îmbunătățiri drastice în toate statele membre privind 

accentul pe care acest pilon îl pune pe mediu în toate statele membre, precum și eficiența 

măsurilor sale agricole și de mediu, inclusiv prin cheltuieli minime obligatorii pentru 

măsuri de mediu - cum ar fi măsuri în materie de agromediu, măsuri privind Natura 2000 

și mediul forestier - și susține agricultura cu mare valoare naturală și organică; subliniază 

faptul că măsurile de mediu conform celor doi piloni ar trebui să se susțină reciproc;  

65. ia act de raportul critic al Curții de Conturi Europene privind schemele de agromediu; 

constată că obiectivele de mediu au fost atinse într-o măsură foarte limitată cu cele 22,2 

de miliarde de euro disponibile pentru perioada 2007-2013; îndeamnă Comisia să se 

asigure că viitoarele subvenții agricole și de mediu sunt aprobate numai în temeiul unor 

criterii stricte de mediu; 

66. atrage atenția asupra faptului că sporirea cererii de carburanți agricoli și intensificarea în 

                                                 
1  Directiva 2000/60/CE (JO L 327, 22.12.2000, p. 1). 



consecință a presiunii în ceea ce privește producerea acestora în țările în curs de 

dezvoltare amenință biodiversitatea, în special în țările în curs de dezvoltare, prin 

degradarea și transformarea habitatelor și ecosistemelor, cum ar fi zonele umede și 

pădurile, printre altele; 

67. consideră că ar trebui consolidată inspecția practicilor agricole pentru a preveni pierderea 

biodiversității; consideră, în special, că deversările de deșeuri ar trebui controlate și chiar 

interzise în zonele cele mai sensibile pentru a proteja ecosistemele; 

68. încurajează Comisia și statele membre să examineze fenomenul de abandonare a terenului 

în diferite părți din Europa,  susținând menținerea biodiversității și evitarea deșertificării, 

oferind în același timp noi oportunități socioeconomice pentru dezvoltarea rurală; 

subliniază, totuși, nevoia de a respecta proprietatea existentă asupra terenurilor; subliniază 

de asemenea că fermierii europeni joacă un rol important, de „paznici” ai peisajului; 

69. avertizează asupra faptului că diverse specii și habitate foarte apreciate, din perspectiva 

conservării, inclusiv cele protejate de legislația comunitară, sunt dependente de sistemele 

agricole de mediu în care prezența omului reprezintă un factor-cheie; subliniază 

importanța stopării și inversării procesului de abandonare a terenurilor agricole; pledează 

în favoarea creșterii sprijinului pentru agricultura la scară mică și medie, pentru 

agricultura familială și pentru practicile agricole cuprinzătoare, promovând bunele 

practici de conservare a resurselor naturale;  

70. invită Comisia, în contextul noii reforme PAC, să își intensifice eforturile în sprijinul 

sectoarelor agricole care aduc o contribuție dovedită la conservarea biodiversității și, în 

special, al sectorului apiculturii; subliniază faptul că insectele sălbatice și domestice, cum 

ar fi albinele, sunt responsabile pentru 80 % din procesul de polenizare a plantelor cu flori 

și că declinul care le amenință reprezintă o provocare enormă pentru societățile noastre a 

căror producție agricolă și, prin urmare, produsele alimentare, depind în mare parte de 

polenizarea plantelor cu flori; prin urmare, subliniază că ar trebui să se acorde o atenție 

deosebită apiculturii în cadrul măsurilor care trebuie luate pentru protejarea 

biodiversității; 

71. subliniază importanța stopării și a inversării reducerii diversității speciilor și a soiurilor de 

culturi, care conduce la o erodare a bazei genetice de care depinde alimentația umană și 

animală; susține necesitatea de a promova utilizarea de soiuri agricole tradiționale 

specifice anumitor regiuni; solicită adaptarea legislației și a stimulentelor pentru 

menținerea și dezvoltarea în continuare a diversității resurselor genetice agricole, de 

exemplu, soiuri și tipuri adaptate la nivel local; 

72. subliniază necesitatea unei cooperări mai bune la nivel european în domeniul cercetării 

științifice și aplicate în ceea ce privește diversitatea resurselor genetice animale și 

vegetale pentru păstrarea lor și pentru a ameliora capacitatea acestora de adaptare la 

schimbările climatice și pentru a promova adoptarea lor efectivă în vederea ameliorării 

genetice a programelor de producție; 

Pădurile 

73. solicită acțiuni specifice în vederea realizării Obiectivului 5 de la Aichi, care impune ca, 

până în 2020, rata de pierdere a tuturor habitatelor naturale, inclusiv a pădurilor, să fie cel 

puțin înjumătățită și, în cazul în care este posibil, redusă până aproape de zero, iar 



degradarea și fragmentarea să fie diminuate în mod semnificativ; 

74. îndeamnă Comisia, în momentul în care se va finaliza studiul privind impactul 

consumului european asupra defrișărilor, să prezinte noi inițiative de politică pentru a 

aborda tipurile de impact identificate; 

75. invită statele membre să adopte și să pună în aplicare planuri de gestionare a pădurilor, 

luând în considerare consultările publice adecvate, inclusiv măsurile eficiente de 

conservare și de recuperare a speciilor și habitatelor protejate, precum și a serviciilor 

ecosistemice conexe; 

76. îndeamnă statele membre și Comisia să încurajeze adoptarea planurilor de gestionare a 

pădurilor, între altele, prin utilizarea măsurilor de dezvoltare rurală și programul LIFE+; 

subliniază necesitatea de a include în planurile de gestionare a pădurilor măsuri de 

biodiversitate speciale, mai ales măsuri speciale pentru conservarea speciilor protejate și a 

habitatelor naturale, pentru a îmbunătăți situația acestora, în cadrul zonelor Natura 2000 și 

dincolo de acestea; 

77. îndeamnă statele membre să își elaboreze propria politică forestieră astfel încât să ia pe 

deplin în considerare importanța pădurilor în ceea ce privește protejarea biodiversității, 

prevenirea eroziunii solului, sechestrarea carbonului și purificarea aerului și menținerea 

circuitului apei; 

78. îndeamnă statele membre să se asigure că programele lor de prevenire a incendiilor 

forestiere, din cadrul planurilor lor de administrare forestieră, includ măsuri bazate pe 

ecosisteme, create pentru a face pădurile mai rezistente la incendii; 

Pescuit  

79. 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 prin asigurarea 

sustenabilității pe termen lung a stocurilor de pește putem asigura viabilitatea economică 

și socială a sectorului european al pescuitului; 

80. subliniază faptul că nicio țară nu poate înfrunta singură problema declinului 

biodiversității, în special al ecosistemelor marine, și că guvernele statelor membre trebuie 

să coopereze și să își coordoneze eforturile într-un mod mai eficient pentru a aborda 

această chestiune globală; subliniază faptul că atât societatea, cât și economia beneficiază 

de punerea temeinică în aplicare a politicii în domeniul biodiversității; 

81. îndeamnă Comisia și statele membre să instituie zone marine protejate în care activitățile 

economice, inclusiv pescuitul, să facă obiectul unei gestionări consolidate bazate pe 

ecosistem, făcând posibilă reconcilierea conservării mediului cu practicarea pescuitului 

durabil; 

82. evidențiază faptul că rămân mari lacune în cunoștințele privind starea ecosistemelor 

marine și a resurselor piscicole și solicită eforturi comunitare sporite în zona cercetărilor 

marine; 



83. solicită Comisiei și statelor membre să își consolideze eforturile de colectare a datelor 

științifice privind populațiile de pești, în cazurile în care acestea sunt deficitare, în scopul 

oferirii unor recomandări științifice mai fiabile; 

84. îndeamnă Comisia și statele membre să coopereze în 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; 

85. 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 nivelurilor MSY; subliniază faptul că lipsa 

de date științifice adecvate nu ar trebui folosită ca o scuză pentru lipsa de acțiune, iar în 

aceste cazuri ratele de mortalitate prin pescuit ar trebui să fie scăzute preventiv; 

reamintește obligația juridică – astfel cum este stabilită în Directiva-cadru „Strategia 

pentru mediul marin” (MFSD)1 – de a se asigura că toate stocurile de pește exploatate în 

scopuri comerciale se încadrează în limitele biologice de siguranță până în 2020; 

86. subliniază că angajamentul de a menține sau de a restabili până în 2015 rezervele 

halieutice la un nivel mai ridicat decât cel care să permită realizarea unei producții 

maxime durabile (MSY), conform pachetului de reforme ale politicii comune în domeniul 

pescuitului propus de Comisie, a fost aprobat de șefii de stat și de guvern în cadrul 

Reuniunii la nivel înalt de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă din 2002; 

87. subliniază faptul că gestionarea pescuitului ar trebui să contribuie la obținerea unei stări 

de conservare favorabile în conformitate cu Directivele privind păsările și habitatele și la 

atingerea obiectivului unei bune stări ecologice (BSE) în temeiul Directivei-cadru 

„Strategia pentru mediul marin” (MSFD); subliniază faptul că planurile de gestionare pe 

termen lung ar trebui să se bazeze pe mai multe specii, în loc de anumite specii în 

particular, luând în considerare toate aspectele populației de pești - în special 

dimensiunea, vârsta și stadiul reproducător - pentru a putea reflecta mai bine o abordare 

bazată pe ecosistem, precum și faptul că trebuie stabilite termene stricte pentru 

dezvoltarea lor; 

88. subliniază faptul că noua PCP și toate măsurile ulterioare adoptate de statele membre 

trebuie să fie în deplină conformitate cu Directiva 92/43/CEE, Directiva 2009/147/CE și 

Directiva 2008/56/CE; 

89. subliniază faptul că obiectivul eliminării practicilor de aruncare înapoi în mare a 

capturilor și cel al eliminării capturilor accidentale de specii protejate, nevizate, inclusiv 

cetaceele, țestoasele marine și păsările marine, ar trebui inclus în PCP și pus în aplicare în 

mod urgent; subliniază, de asemenea, faptul că noua PCP ar trebui să includă o 

obligativitate clară de a elibera speciile nevizate care au o șansă ridicată de supraviețuire; 

90. subliniază faptul că măsurile împotriva practicilor de aruncare înapoi în mare a capturilor 

de pești tineri și subdimensionați sau împotriva capturilor care depășesc cotele ar trebui 

elaborate astfel încât să nu ofere niciun fel de stimulent necorespunzător pentru 

descărcarea și comercializarea capturilor care ar fi fost aruncate în mare; 

91. subliniază faptul că ar trebui stabilite obiective și termene limită pentru diminuarea 
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capacității excedentare, astfel încât să poată fi urmărită o reducere netă a capacității flotei; 

92. constată că biodiversitatea mediului marin este afectată grav de pescuitul ilegal, 

nedeclarat și nereglementat (pescuit INN) și subliniază faptul că ar trebui consolidată 

cooperarea dintre statele membre ale UE și țările terțe pentru a combate pescuitul INN; 

93. ia notă de faptul că amenajarea rezervelor de pescuit (zone în care activitățile de pescuit 

pot fi interzise sau restricționate) constituie o măsură deosebit de eficientă și rentabilă 

pentru a realiza conservarea pe termen lung a stocurilor de pește; invită statele membre și 

Consiliul să stabilească rezervele de pescuit și regulile de administrare, cu o atenție 

deosebită asupra pepinierelor sau asupra zonelor de depunere a icrelor pentru stocurile de 

pește; 

94. solicită Comisiei să elaboreze indicatori fiabili de sustenabilitate a mediului, inclusiv a 

zonelor marine și de coastă, pentru a evalua progresele realizate în vederea atingerii 

obiectivului global de protecție a biodiversității; 

Speciile alogene invazive 

95. invită Comisia și statele membre să se asigure că se întreprind măsurile necesare atât 

pentru prevenirea intrării de noi specii alogene invazive în UE, cât și a răspândirii în zone 

noi a speciilor alogene invazive existente la ora actuală; solicită, în special, orientări clare 

în cadrul regulamentului privind dezvoltarea rurală din cadrul PAC pentru a se asigura că 

împăduririle nu afectează biodiversitatea și pentru a preveni acordarea de sprijin financiar 

pentru plantarea de specii alogene și invazive; subliniază nevoia existenței unor strategii 

ambițioase și a unor inventare actualizate, atât la nivelul UE, cât și în cadrul statelor 

membre; consideră că aceste strategii nu ar trebui să se concentreze numai asupra acelor 

specii considerate o „prioritate”, așa cum se sugerează în Obiectivul 5 al Strategiei în 

domeniul biodiversității; încurajează Comisia, în vederea îmbunătățirii bazei de 

cunoștințe, să susțină activități similare celor susținute în temeiul proiectului DAISIE 

(Realizarea unui inventar european al speciilor alogene invazive);  

96. îndeamnă Comisia să prezinte în 2012 o propunere legislativă care adoptă o abordare 

holistică față de problema speciilor alogene invazive de plante și animale, pentru a institui 

o politică comună a UE privind prevenirea, monitorizarea, eradicarea și gestionarea 

acestor specii, precum și crearea unor sisteme rapide de alertă în această zonă; 

97. recunoaște faptul că prevenirea este mai eficientă din punct de vedere al costurilor și mai 

avantajoasă din punct de vedere al mediului decât măsurile întreprinse după ce s-a 

introdus și s-a acomodat deja o specie alogenă invazivă; îndeamnă așadar Comisia și 

statele membre să acorde prioritate prevenirii introducerii speciilor alogene invazive, în 

temeiul abordării ierarhice față de aceste specii, adoptate în CBD. 

98. subliniază nevoia de a se asigura că comerțul cu specii amenințate - incluse pe lista roșie 

întocmită de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (UICN) – este supus unor 

restricții sporite și, în special, unei reglementări stricte; îndeamnă de asemenea Comisia și 

statele membre să monitorizeze și să raporteze cu regularitate cu privire la importul de 

specii exotice și non-indigene și să asigure implementarea completă a Directivei privind 

animalele sălbatice din grădinile zoologice 1; îi solicită Comisiei să evalueze și să emită 
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propuneri pentru interzicerea capturării animalelor sălbatice în vederea comercializării 

acestora ca animale de companie; 

99. îndeamnă Comisia să ia act de strategiile și planurile de acțiune existente la nivel național 

și să se asigure că habitatele insulare beneficiază de o apreciere adecvată în viitorul 

regulament privind speciile alogene invazive; 

Schimbările climatice 

100. reamintește legăturile dintre biodiversitate și sistemul climatic; este conștient de efectele 

negative importante ale schimbărilor climatice asupra biodiversității și subliniază faptul 

că pierderea biodiversității va exacerba în mod inevitabil schimbările climatice, din cauza 

degradării depozitelor de carbon reprezentate de mediul natural; subliniază necesitatea 

imperioasă de protejare a biodiversității inclusiv ca un mijloc de a atenua schimbările 

climatice și de a menține absorbția naturală a dioxidului de carbon; 

Dimensiunea internațională 

101. 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; 

102. având în vedere caracterul global al biodiversității și al serviciilor ecosistemice și rolul 

esențial al acestora pentru obiectivele globale ale dezvoltării durabile, subliniază că 

strategia UE trebuie, de asemenea, să intensifice eforturile UE pe plan internațional de a 

preveni pierderea biodiversității și să contribuie astfel mai eficient la realizarea 

Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului până în 2015; 

103. consideră că este necesară abordarea conservării biodiversității marine la cel mai înalt 

nivel în cadrul Întâlnirii la nivel înalt Rio+20 de la Rio de Janeiro din iunie 2012; 

104. salută Rezoluția Adunării Generale a ONU referitoare la asigurarea sustenabilității 

pescuitului mondial adoptată la 6 decembrie 20111, care subliniază faptul că sunt necesare 

eforturi urgente pentru a se ajunge la o utilizare sustenabilă a oceanelor și a mărilor lumii; 

105. salută planul prezentat în luna noiembrie 2011 și elaborat de patru agenții ONU 

(UNESCO, FAO, PNUD și OMI) de încurajare a statelor de a își reînnoi angajamentul de 

limitare a degradării oceanelor și de a încerca să găsească soluții pentru pericole precum 

exploatarea excesivă prin pescuit, poluare și declinul biodiversității; 

106. încurajează Comisia și statele membre să continue promovarea unei abordări comune 

pentru conservarea naturii pe tot teritoriul UE, salută acceptarea de către Comisie a 

faptului că trebuie să coopereze cu statele membre pentru a asigura o protecție eficientă a 

biodiversității în regiunile periferice și în 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 protejarea biodiversității din 

aceste regiuni, în special a acțiunii pregătitoare BEST (Schema de voluntariat pentru 

biodiversitate și servicii ecosistemice în regiunile periferice ale UE și în statele și 

teritoriile UE de peste mări) susținută de Parlamentul European din anul 2011 și 

acordarea unei finanțări corespunzătoare pentru protejarea biodiversității și serviciilor 
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ecosistemice în regiunile periferice, țările și teritoriile de peste mări ale UE;  

107. îndeamnă Comisia și statele membre să implementeze și să aplice întocmai acordurile 

multilaterale de mediu, inclusiv (dar fără a se limita la) Convenția privind comerțul 

internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) și 

Convenția privind speciile migratoare (CSM); 

108. îndeamnă Comisia și statele membre să integreze eficient dezvoltarea durabilă a mediului 

în relațiile lor cu țările terțe și ca parte a proceselor globale cum ar fi Obiectivele de 

dezvoltare ale mileniului; 

109. îndeamnă Comisia să intensifice contribuția politicii comerciale a UE la conservarea 

biodiversității și așadar își susține propunerea de a include un capitol privind dezvoltarea 

durabilă în toate noile acorduri comerciale care conțin prevederi importante de mediu 

relevante pentru contextul comercial, inclusiv obiective legate de biodiversitate; 

110. recunoaște intensificarea traficului internațional ilegal de specii care sunt reglementate de 

Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de 

dispariție (CITES); îndeamnă așadar Comisia și statele membre să colaboreze pentru 

întărirea capacității Interpol în această privință și pentru tratarea cu prioritate a chestiunii 

comerțului ilegal cu specii sălbatice în discuțiile bilaterale purtate cu statele terțe; 

111. recunoaște faptul că UE este unul dintre principalii importatori de specii sălbatice și prin 

intermediul politicilor și activităților sale comerciale influențează conservarea 

biodiversității în alte părți ale planetei; îndeamnă UE să întreprindă măsuri pentru 

reducerea impactului negativ al modelelor comunitare de consum asupra biodiversității 

prin introducerea de inițiative privitoare la agricultura durabilă și la comerțul cu specii 

sălbatice în toate acordurile comerciale; 

112. invită Reuniunea la nivel înalt a Pământului Rio +20 să realizeze progrese concrete 

privind sursele de finanțare inovatoare și independente pentru protejarea biodiversității în 

țările în curs de dezvoltare și insistă ca UE și statele membre ale acesteia să fie proactive 

în atingerea rezultatelor în acest sens; 

113. invită Comisia și statele membre la cooperare pentru o dezvoltare a UE fără efecte asupra 

biodiversității pentru a preveni pierderea biodiversității, luând în considerare faptul că 

oamenii cu cele mai scăzute venituri sunt și cei mai dependenți de serviciile ecosistemice; 

114. admite că este necesar să se realizeze, într-un mod eficient din punctul de vedere al 

costurilor și fără a afecta obiectivele în materie de biodiversitate, o economie bazată pe 

surse de energie durabile și că o astfel de economie ar putea contribui la realizarea acestor 

obiective; în acest context, consideră necesară introducerea unor garanții suplimentare în 

ceea ce privește sursele, eficiența și cantitatea de biomasă utilizată pentru energie; tot în 

acest context, invită Comisia să clarifice cât mai curând posibil efectul pe care 

biocombustibilii îl au asupra biodiversității, inclusiv impactul utilizării indirecte a 

terenurilor, și solicită stabilirea unor criterii de durabilitate eficiente pentru producerea și 

utilizarea tuturor biocombustibililor, inclusiv a biomasei solide; 

Finanțare 

115. îndeamnă Comisia și statele membre să identifice toate subvențiile existente dăunătoare 



mediului conform unor criterii obiective și invită Comisia să publice până la sfârșitul 

anului 2012 un plan de acțiune (inclusiv o planificare în timp) pentru eliminarea treptată a 

acestor subvenții până în 2020, în conformitate cu angajamentele de la Nagoya; 

116. subliniază importanța mobilizării atât a sprijinului financiar din partea UE, cât și a celui 

național din toate sursele posibile, inclusiv crearea unui instrument specific de finanțare a 

biodiversității, precum și a elaborării de mecanisme financiare inovatoare – în special 

crearea habitatelor de rezervă, alături de compensații – pentru a atinge obiectivele stabilite 

în domeniul biodiversității; 

117. subliniază necesitatea de a majora bugetul pentru cercetarea dedicată mediului și 

biodiversității în următorul program-cadru de cercetare, proporțional cu necesitățile uriașe 

și provocările abordării asociate pierderii biodiversității și schimbărilor climatice, pentru a 

contribui la eliminarea deficitelor de cunoștințe identificate și a susține măsurile politice; 

118. îndeamnă Comisia să examineze dacă actualul regim de reglementare stimulează în mod 

adecvat strategiile de consolidarea a biodiversității și să propună soluții rentabile pentru a 

transfera finanțarea în materie de biodiversitate de la birocrație la protecția și sporirea 

biodiversității; 

119. este de acord cu faptul că instrumentele de piață bine concepute, vizând internalizarea 

costurilor externe ale activităților de producție și consum, suportate de mediu, pot 

contribui la realizarea obiectivului de stopare a pierderii biodiversității, dacă vor fi 

însoțite de stimulente destinate investițiilor ecologice în sectoarele respective;  

120. salută lansarea de către Comisie a Platformei pentru mediul de afaceri și biodiversitate 

prin care sectorul privat este implicat în agenda privind biodiversitatea; 

121. îndeamnă Comisia să raporteze către Parlament și Consiliu cu privire la opțiunile pentru 

introducerea plăților pentru serviciile ecosistemice, ținând cont de rolul conservării 

biodiversității; 

122. solicită Comisiei și statelor membre să implementeze în totalitate și să finanțeze noua 

strategie UE în domeniul biodiversității pentru 2020, asigurându-se că fiecare măsură de 

finanțare a UE este compatibilă cu legislația privind biodiversitatea și protecția apelor; 

123. accentuează nevoia imperativă de a asigura faptul că următorul cadru financiar multianual 

(2014-2020) susține eforturile în direcția realizării celor șase obiective prevăzute în 

strategia în domeniul biodiversității și că finanțarea pentru programul LIFE este 

accelerată; subliniază nevoia de a se concentra asupra proiectelor de responsabilitate 

socială corporatistă, care promovează biodiversitatea; 

124. remarcă, în continuare, faptul că imensa valoare economică a biodiversității asigură un 

randament valoros al investițiilor alocate conservării acesteia; îndeamnă așadar la 

majorarea finanțării măsurilor de conservare a naturii;  

125. în scopul asigurării finanțării corespunzătoare a rețelei Natura 2000, invită Comisia și 

statele membre să garanteze că sunt furnizate cel puțin 5,8 miliarde de euro 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 diferitelor fonduri UE (cum ar fi prin intermediul fondurilor PAC, al Fondului 



european pentru pescuit și afaceri maritime, al fondurilor de coeziune și al Fondului 

LIFE+), cu o mai bună coordonare și coerență între aceste fonduri, printre altele prin 

conceptul proiectelor integrate, îmbunătățind prin aceasta transparența pentru diferitele 

regiuni în primirea finanțării UE; îndeamnă BEI să se implice în dezvoltarea de 

instrumente financiare inovatoare și de servicii tehnice și de consiliere pentru cofinanțarea 

proiectelor privitoare la biodiversitate;  

126. își exprimă dezamăgirea cu privire la alocarea propusă pentru noul program LIFE, care, în 

ciuda succesului remarcabil al acestui program timp de peste două decenii, continuă să 

beneficieze de o parte nesemnificativă din bugetului UE; consideră că provocările expuse 

în planul privind biodiversitatea și conservarea naturii necesită o creștere substanțială a 

fondurilor alocate programului LIFE; 

127. constată cu îngrijorare că numărul proiectelor finanțate anual în cadrul Programului 

LIFE+ este inferior alocării orientative în diverse state membre; invită Comisia să 

evalueze motivele pentru această subutilizare și să propună, după caz, modificări ale 

normelor care reglementează programul, în special cu privire la nivelurile de cofinanțare; 

128. 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;  

129. 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;  

130. 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 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;  

131. 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 mai 

eficient resursele disponibile;  

° 

° ° 

132. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 


