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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010 
(2006/2233(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind „Stoparea pierderii biodiversităţii până în 
2010 şi ulterior: susţinerea serviciilor ecosistemice pentru bunăstarea oamenilor” 
(COM(2006)0216),

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 octombrie 1998 privind Comunicarea Comisiei către 
Consiliu şi Parlamentul European privind o strategie a Comunităţii Europene în domeniul 
biodiversităţii1,

– având în vedere Rezoluţia sa din 14 martie 2002 privind Comunicarea Comisiei către 
Consiliu şi Parlamentul European privind planurile de acţiune pentru biodiversitate în 
domeniul conservării resurselor naturale, al agriculturii, al pescuitului şi al dezvoltării şi 
cooperării economice2,

– având în vedere avizul său din 25 iunie 1993 referitor la propunerea de decizie a 
Consiliului privind încheierea Convenţiei privind Diversitatea Biologică3,

– având în vedere Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind 
conservarea păsărilor sălbatice4 (directiva păsări) şi Rezoluţia sa din 17 ianuarie 2001 
privind punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor 
naturale5 (directiva habitate),

– având în vedere poziţia sa din 31 mai 2001 referitoare la propunerea de decizie a 
Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a celui de-al şaselea Program 
comunitar de acţiune pentru mediu (2001-2010)6,

– având în vedere revizuirea Strategiei pentru dezvoltare durabilă a UE (SDD UE) - o nouă 
strategie7,

– având în vedere rezultatele celei de-a opta reuniuni a Conferinţei părţilor la Convenţia 
privind diversitatea biologică şi ale celei de-a treia reuniuni a părţilor la Protocolul de la 
Cartagina privind biosecuritatea,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură;

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
  

1 JO C 341, 9.11.1998, p. 41.
2 JO C 047, 27.2.2003, p. 0575.
3 JO C 194, 19.7.1993, p. 401.
4 JO L 103, 25.4.1979, p. 1.
5 JO C 262, 18.9.2001, p. 132.
6 JO C 47 E, 21.2.2002, p. 113. 
7 Documentul Consiliului 10117/06, 9.6.2006.



PR\631243RO.doc PE 378.721v01-00
Traducere externă

RO

avizul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi cel al Comisiei pentru 
pescuit (A6-0000/2006),

A. întrucât ritmul actual îngrijorător de pierdere a biodiversităţii este probabil să se 
accelereze şi să continue în lipsa unor măsuri pe scară largă; 

B. întrucât nu sunt încă disponibili indicatori adecvaţi pentru a măsura în mod eficient gradul 
în care cerinţele imperative ale diversităţii biologice sunt respectate la punerea în aplicare 
a diferitelor politici; 

C. întrucât biodiversitatea joacă un rol esenţial în susţinerea vieţii şi a mijloacelor de 
existenţă, a dezvoltării economice şi sociale şi a bunăstării oamenilor, precum şi în 
atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului până în 2015;

D. întrucât, în conformitate cu evaluarea ecosistemelor pentru mileniu realizată de ONU în 
2005, de la începutul anilor 1960 s-a produs un declin în 2/3 din ecosisteme;

E. întrucât sunt urgent necesare eforturi coordonate şi intense pentru a stopa pierderea 
biodiversităţii până cel mai târziu în 2010,

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010 şi 
ulterior: susţinerea serviciilor ecosistemice pentru bunăstarea oamenilor” pentru abordarea 
conceptuală, obiectivele sale prioritare pentru 2007-2008 şi măsurile principale de sprijin;

2. îşi exprimă profunda îngrijorare privind pierderea continuă a biodiversităţii şi declinul 
serviciilor ecosistemice asociate;

3. recunoaşte valoarea intrinsecă a biodiversităţii şi importanţa vitală a ecosistemelor 
sănătoase pentru prosperitate şi bunăstare în UE şi în întreaga lume;

4. subliniază faptul că pierderea biodiversităţii este la fel de importantă ca modificările 
climaterice; subliniază faptul că modificările climaterice şi pierderea biodiversităţii se află 
în strânsă legătură;

5. reafirmă nevoia urgentă de a face eforturi pentru îndeplinirea angajamentelor de stopare a 
pierderii biodiversităţii în UE până în 2010 (asumate de Consiliul European la Göteborg în 
2001, Strategia de dezvoltare durabilă şi al şaselea Program de acţiune comunitar pentru 
mediu); subliniază că sunt urgent necesare eforturi coordonate şi intense pentru oprirea 
acestei tendinţe, în special având în vedere scurtul timp rămas pentru îndeplinirea 
angajamentelor pentru 2010;

6. recunoaşte importanţa critică a recentului concept de servicii ecosistemice, promovat prin 
comunicarea Comisiei, şi propune ca menţinerea serviciilor ecosistemice să devină un 
scop fundamental al politicilor orizontale şi sectoriale ale UE;

7. salută Planul de acţiune al UE pentru 2010 şi ulterior şi recunoaşte că acesta este un 
instrument vital şi o ultimă oportunitate de a reuni actorii de la nivel comunitar şi de la 
nivelul statelor membre în cadrul unor acţiuni cheie de realizare a angajamentelor pentru 
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2010; însă, dat fiind timpul limitat disponibil pentru punerea în aplicare, îndeamnă 
Comisia să se asigure că structurile necesare sunt pregătite pentru aplicarea sa efectivă şi 
imediată la nivel comunitar şi la nivelul statelor membre;

8. recunoaşte faptul că planul de acţiune va fi insuficient pentru conservarea biodiversităţii şi 
susţinerea pe termen lung a serviciilor ecosistemice; salută toate propunerile de lansare a 
unei dezbateri în UE asupra unei viziuni pe termen lung destinate să constituie cadrul
pentru o politică pe termen mai lung; invită Comisia să înceapă procesul de dezvoltare a 
unei viziuni pe termen lung a UE în domeniul biodiversităţii, destinate să constituie cadrul
pentru viitoarele evoluţii politice;

DOMENIUL POLITIC 1 – BIODIVERSITATEA ŞI UE

Cele mai importante habitate şi specii (Obiectivul 1)

9. subliniază rolul vital jucat de directivele păsări şi habitate în protejarea biodiversităţii UE, 
recunoaşte importanţa finalizării reţelei Natura 2000 pe pământ şi în mare, a gestionării 
eficiente şi a finanţării adecvate a acestei reţele, a amenajării teritoriale efectuate ţinând 
cont de această reţea şi a consolidării coerenţei, flexibilităţii şi conectivităţii reţelei, în 
special în lumina modificărilor climaterice;

10. subliniază importanţa măsurilor suplimentare orientate către speciile ameninţate şi 
recunoaşte valoarea extinderii utilizării, în acest sens, a planurilor de acţiune privind 
speciile;

11. subliniază importanţa unei ample biodiversităţi în regiunile ultraperiferice şi solicită să se 
adopte măsuri de tipul „directive natura” pentru conservarea acesteia şi utilizarea sa 
durabilă;

Un mediu rural şi un mediu marin mai largi (Obiectivele 2 şi 3)

12. recunoaşte faptul că amenajarea teritorială şi exploatarea speciilor sălbatice (prin 
vânătoare şi pescuit) reprezintă factorii principali care afectează biodiversitatea şi 
serviciile ecosistemice; subliniază, în special, ameninţările la adresa terenurilor agricole şi 
pădurilor cu o valoare naturală ridicată, generate atât de exploatarea intensă, cât şi de 
abandon; recunoaşte existenţa ameninţărilor pentru stocurile de peşte, speciile nevizate şi 
habitatele marine generate de practicile de pescuit nedurabile din punct de vedere 
ecologic, inclusiv de pescuitul ilegal;

13. îndeamnă statele membre să valorifice toate oportunităţile disponibile în cadrul PAC şi 
PCP pentru a sprijini obiectivele privind biodiversitatea într-un mediu rural şi un mediu 
marin mai largi (adică în afara siturilor Natura 2000); solicită integrarea în continuare a 
considerentelor privind biodiversitatea şi serviciile ecosistemice în PAC şi PCP şi 
identificarea cu precădere a oportunităţilor oferite în acest sens de revizuirea bugetului pe 
2008-2009;

14. subliniază importanţa aplicării eficiente şi la timp a directivei cadru a apelor pentru 
atingerea unei „stări ecologice bune” a apelor dulci şi a recomandării privind gestionarea 
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integrată a apelor de coastă; subliniază importanţa aplicării unei directive cadru 
ambiţioase privind mediul marin în scopul atingerii unei „stări bune” a mediului marin; 
subliniază cât de important este ca viitoarea strategie marină să stabilească ca obiectiv 
fundamental prioritar menţinerea biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice;

15. recunoaşte daunele imense cauzate ecosistemelor din UE de poluanţi, cu precădere de 
poluanţii difuzi acizi şi de poluanţii responsabili pentru eutroficare, inclusiv amoniul 
provenit de la ferme; subliniază importanţa reducerii presiunilor create de aceşti poluanţi, 
în special în siturile Natura 2000 şi în alte zone cu valoare naturală ridicată şi în 
împrejurimile acestora; evidenţiază oportunitatea de a aborda aceste preocupări în cursul 
viitoarei revizuiri a directivei privind limitele naţionale de emisii, precum şi prin aplicarea 
la timp a Strategiei tematice privind calitatea aerului;

16. recunoaşte ameninţarea pentru ecosisteme pe care o reprezintă anumite pesticide, 
inhibitori de flacără şi alte substanţe chimice toxice bioacumulabile şi persistente; 
subliniază importanţa în acest sens a aplicării eficiente a Strategiei tematice privind 
utilizarea durabilă a pesticidelor şi a REACH; subliniază necesitatea de a monitoriza
bioacumularea de astfel de poluanţi prin utilizarea prădătorilor din vârful lanţului trofic în 
mediile terestre, de apă dulce şi marine;

Dezvoltarea regională şi teritorială (Obiectivul 4)

17. recunoaşte fragmentarea tot mai mare a ecosistemelor rezultată din extinderea 
infrastructurii, industriei şi locuinţelor; afirmă că, printr-o planificare atentă, pot fi reduse 
în mare măsură daunele produse ecosistemelor şi pot fi identificate oportunităţile benefice 
pentru ecosisteme; îndeamnă statele membre să se asigure că proiectele finanţate din 
Fondurile structurale şi de coeziune nu prejudiciază biodiversitatea şi serviciile 
ecosistemice, ci optimizează beneficiile pentru biodiversitate; îndeamnă statele membre să 
acorde prioritate menţinerii şi refacerii biodiversităţii şi serviciilor ecosistemice în 
amenajarea teritorială la nivel naţional, regional şi local şi să asigure o atenţie adecvată 
biodiversităţii în ESM şi EIM;

Speciile alogene invazive şi genotipurile alogene (Obiectivul 5)

18. recunoaşte că SAI reprezintă o principală ameninţare pentru biodiversitate şi că 
răspândirea SAI este exacerbată de deplasarea tot mai intensă a persoanelor şi mărfurilor; 
solicită insistent elaborarea unui răspuns cuprinzător al Comunităţii la această problemă, 
inclusiv printr-un sistem de alertă timpurie, completarea lipsurilor din cadrul legislativ, 
care să includă elaborarea unei strategii a UE privind SAI;

19. îndeamnă statele membre să aplice Convenţia internaţională pentru controlul şi 
managementul apelor de balast şi sedimentelor navelor, în cadrul OMI;

20. accentuează importanţa aplicării integrale a cadrului legislativ al UE privind organismele 
modificate genetic;

DOMENIUL POLITIC 2 – UE ŞI BIODIVERSITATEA GLOBALĂ
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Guvernanţa internaţională (Obiectivul 6)

21. sprijină cu tărie aplicarea eficientă a Convenţiei privind diversitatea biologică (CDB) şi 
solicită insistent conducerii UE să acţioneze în acest sens; subliniază importanţa 
implementării programelor de lucru CDB, inclusiv în zonele protejate; subliniază 
necesitatea încheierii lucrărilor privind un regim internaţional referitor la accesul la 
resursele genetice şi împărţirea beneficiilor;

22. recunoaşte ameninţarea pentru biodiversitate în largul mării; solicită încheierea unui acord 
privind protecţia biodiversităţii în largul mării, în cadrul Convenţiei ONU privind dreptul 
mării; îndeamnă UE să continue să îşi asume un rol conducător în acest sens;

23. evidenţiază ameninţarea pentru biodiversitate reprezentată de pescuitul de larg cu traulul 
de fund; ia notă de recenta decizie a Adunării Generale a ONU în acest sens; îndeamnă 
Comisia să prezinte cât mai curând posibil propuneri legislative privind pescuitul cu 
traulul de fund în larg şi în apele UE; îndeamnă Comisia să colaboreze cu ONU pentru 
aplicarea de urgenţă a măsurilor de protejare a habitatelor importante din larg de pescuitul 
cu traulul de fund;

24. susţine în întregime „Mesajul de la Paris” lansat la închiderea Conferinţei de la Paris (19-
21 septembrie 2006) privind biodiversitatea în cooperarea europeană pentru dezvoltare; 
îndeamnă Comisia şi statele membre interesate să asigure finanţarea adecvată a aspectelor 
de mediu şi de biodiversitate din ţările şi teritoriile de peste mări ale UE, precum şi 
accesul îmbunătăţit la programele europene al organismelor şi ONG-urilor locale, în 
coordonare cu autorităţile locale,

Asistenţa externă (Obiectivul 7)

25. împărtăşeşte profunda preocupare exprimată de raportul Curţii de Conturi privind 
integrarea problemelor de mediu în cooperarea pentru dezvoltare şi concluziile revizuirii 
politicii UE privind biodiversitatea (2004) cu privire la nivelul redus de aplicare al 
planului de acţiune pentru biodiversitate în cooperarea economică şi pentru dezvoltare; 
salută apelul lansat în cadrul consensului european pentru dezvoltare de a se aloca mai 
multe fonduri pentru biodiversitate şi de a integra tot mai mult biodiversitatea în
cooperarea pentru dezvoltare;

26. atrage atenţia că, în ciuda acestor aspiraţii, fondurile alocate biodiversităţii în programele 
de asistenţă externă ale Comunităţii şi ale statelor membre sunt limitate; salută a 4-a 
reconstituire a Fondului global de mediu, realizată recent, dar regretă faptul că aceasta nu 
reprezintă o creştere în termeni reali a finanţării pentru biodiversitate; subliniază 
importanţa vitală a alocării de fonduri limitate pentru priorităţile privind biodiversitatea 
din terţe ţări;

27. accentuează importanţa vitală a integrării reale a problemelor legate de biodiversitate în 
programele de asistenţă externă ale Comunităţii şi ale statelor membre (inclusiv măsuri de 
sprijin bugetar) pentru a se asigura că acestea generează efecte negative asupra 
biodiversităţii şi serviciilor ecosistemice; subliniază importanţa în acest sens a creării în 
ţările beneficiare a unei capacităţi de integrare a problemelor legate de biodiversitate în 
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strategiile naţionale de dezvoltare (inclusiv strategiile de reducere a sărăciei);

28. îşi exprimă profunda preocupare pentru faptul că, în ciuda aspiraţiilor politice, în realitate 
există un risc mare ca noua generaţie de documente regionale şi naţionale de strategie să 
continue să ignore nevoile legate de biodiversitate fără un angajament mult mai activ al 
Comisiei faţă de ţările beneficiare în acest sens;

Comerţul (Obiectivul 8)

29. recunoaşte „amprenta ecologică” lăsată de comerţul UE asupra biodiversităţii şi serviciilor 
ecosistemice în terţe ţări; îndeamnă Comisia şi statele membre să identifice efectele 
majore ale comerţului asupra biodiversităţii şi serviciilor ecosistemice, în special prin 
evaluări de impact asupra dezvoltării durabile; subliniază importanţa aplicării unor măsuri 
de reducere a impactului ecologic al globalizării în contextul acordurilor multilaterale, 
regionale şi bilaterale de liber schimb;

30. îşi exprimă profunda preocupare faţă de importurile de materii prime în UE, inclusiv 
lemn, ulei de palmier şi soia, care conduc la despădurirea zonelor tropicale; îşi exprimă 
preocuparea că urmărirea tot mai evidentă a obţinerii de biocombustibili poate exacerba 
presiunea asupra pădurilor tropicale; solicită Comisiei şi statelor membre să acţioneze 
urgent pentru adoptarea de măsuri pentru prevenirea sau minimizarea efectelor negative 
ale acestui tip de comerţ asupra pădurilor tropicale, inclusiv prin acorduri bilaterale în 
cadrul programului pentru aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţă şi 
schimburi comerciale (FLEGT); solicită insistent Comisiei să prezinte cât mai curând 
posibil o analiză a opţiunilor legislative pentru reducerea importurilor de lemn tăiat ilegal;

31. invită statele membre să-şi intensifice eforturile de combatere a comerţului ilegal cu specii 
prevăzute în Convenţia CITES şi invită statele membre şi Comisia să consolideze 
acţiunile şi un răspuns coordonat pentru aplicarea CITES;

32. îşi exprimă preocuparea faţă de faptul că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului 
au exacerbat în trecut presiunile asupra stocurilor de peşte, asupra speciilor nevizate şi 
asupra habitatelor marine din apele teritoriale ale unor ţări terţe; subliniază faptul că este 
vital să se asigure că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului contribuie la 
menţinerea stocurilor de peşte la niveluri care suportă o producţie maximă durabilă 
echilibrată şi la minimizarea efectelor asupra speciilor nevizate şi asupra habitatelor 
marine; îndeamnă Comisia şi statele membre să se asigure că flotele de pescuit ale UE 
operează în conformitate cu aceste acorduri;

DOMENIUL POLITIC 3 – BIODIVERSITATEA ŞI MODIFICĂRILE
CLIMATERICE

Modificările climaterice (Obiectivul 9)

33. recunoaşte faptul că a început o perioadă inevitabilă de modificări climaterice care va avea 
efecte semnificative asupra ecosistemelor globale şi ale UE; subliniază faptul că multe 
efecte ale modificărilor climaterice asupra societăţii umane şi economiei vor fi resimţite 
prin intermediul modificărilor ecosistemului; recunoaşte că modificările ecosistemului şi 
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efectele asupra speciilor pot fi deja observate; în consecinţă, subliniază importanţa vitală a 
unei abordări ecosistemice pentru adaptarea la modificările climaterice, în special în ceea 
ce priveşte politicile care afectează exploatarea solurilor, a apelor şi a mediului marin; 
subliniază, de asemenea, că este foarte important ca UE să continue să îşi asume o poziţie 
de lider pe plan internaţional în activitatea de reducere a emisiilor globale de gaze cu efect 
de seră;

34. subliniază faptul că este important să se asigure că măsurile de limitare a modificărilor
climaterice, cum ar fi dezvoltarea surselor regenerabile de energie, sunt evaluate pentru a 
se asigura că ele ţin seama în mod adecvat de efectele negative potenţiale asupra 
biodiversităţii şi că astfel de efecte sunt prevenite sau reduse la minimum – în special în 
ceea ce priveşte fermele eoliene şi biocombustibilii;

35. recunoaşte că modificările climaterice vor exercita puternice presiuni suplimentare asupra 
ecosistemelor UE; subliniază importanţa vitală a unei mari reţele coerente de zone 
protejate (în special siturile Natura 2000) şi a unui mediu sănătos mai larg în scopul 
consolidării rezistenţei ecosistemelor la modificările climaterice; în consecinţă, subliniază 
necesitatea de a reduce presiunile „convenţionale” asupra ecosistemelor (fragmentare, 
exploatare excesivă, poluare, specii alogene invazive), necesitatea de a concepe măsuri 
suplimentare destinate să răspundă presiunii suplimentare exercitate de modificările
climaterice, precum şi de a realiza o evaluare urgentă a habitatelor şi speciilor celor mai 
ameninţate de modificările climaterice;

DOMENIUL POLITIC 4 – BAZA DE CUNOŞTINŢE

Cunoştinţele (Obiectivul 10)

36. recunoaşte imensa provocare ridicată de necesitatea de a înţelege biodiversitatea; îşi 
exprimă profunda preocupare pentru faptul că nivelul resurselor destinate cercetării asupra 
biodiversităţii şi ecosistemelor este mult prea redus dată fiind importanţa critică a acestei 
chestiuni pentru prosperitatea şi bunăstarea noastră; solicită insistent să se acorde o mai 
mare prioritate finanţării cercetării în domeniul biodiversităţii în cadrul programelor de 
cercetare comunitare (al şaptelea program cadru) şi l naţionale;

37. recunoaşte că este necesar să se instituie mecanisme mai eficiente pentru ca ansamblul de 
date legate de biodiversitate şi serviciile ecosistemice să aibă o mai mare influenţă asupra 
politicilor la nivelul Comunităţii şi al statelor membre şi la nivel internaţional; sprijină 
propunerea de creare a unui nou mecanism al UE pentru recomandări independente şi 
competente în acest scop, luându-se în considerare, în mod corespunzător, dispoziţiile 
existente;

MĂSURI DE SPRIJIN

Finanţare

38. îşi exprimă profunda preocupare faţă de constrângerile financiare cu care se confruntă 
Natura 2000 şi alte acţiuni referitoare la biodiversitate în cadrul Planului de acţiune UE 
până în 2010 şi ulterior, generate de deciziile privind perspectivele financiare;
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39. Subliniază responsabilitatea statelor membre de a folosi toate oportunităţile disponibile în 
cadrul PAC, al PCP, al Fondurilor structurale şi de coeziune, al programului Life+ şi al 
celui de-al şaptelea Program cadru şi de a aloca resurse naţionale; solicită insistent să se 
acorde o mai mare atenţie necesităţilor financiare în revizuirea bugetului 2008-2009, în 
cursul căreia ar trebui să se facă o evaluare a suficienţei şi disponibilităţii finanţării UE 
pentru biodiversitate, în special pentru Natura 2000;

Consolidarea procesului decizional

40. salută propunerea pentru o dezbatere în cadrul UE asupra unei viziuni pe termen mai lung 
privind biodiversitatea şi serviciile ecosistemice care să constituie un cadru politic; 
subliniază faptul că această dezbatere ar trebui să fie corelată în mod explicit cu viitorul 
Europei; solicită insistent ca această dezbatere să fie cât mai cuprinzătoare posibil şi, în 
special, să fie realizată la nivel regional; solicită insistent ca valorile europene privind 
natura (atât în cadrul UE, cât şi pe plan global) să constituie o parte explicită a Declaraţiei 
valorilor europene, propusă a fi emisă sub preşedinţia germană; 

41. recunoaşte înalta calitate a evaluărilor impactului politic referitoare la iniţiativele 
Comunităţii privind politica în domeniul mediului; regretă faptul că, în evaluările 
impactului politic al iniţiativelor politice din alte sectoare, dimensiunea de mediu este 
redusă în mod frecvent; îndeamnă Comisia şi statele membre să verifice că nici o nouă 
iniţiativă politică nu au efecte negative semnificative asupra biodiversităţii şi să asigure 
că, în procesul de evaluare a impactului, în cazul în care sunt identificate astfel de efecte 
potenţiale, considerentele privind biodiversitatea, inclusiv efectele asupra serviciilor 
ecosistemice, beneficiază de un tratament adecvat; 

42. subliniază importanţa complementarităţii între acţiunile la nivel comunitar şi la nivelul 
statelor membre; recunoaşte valoarea unică a Planului de acţiune al UE până în 2010 şi 
ulterior ca instrument de sporire a complementarităţii; în consecinţă, îndeamnă statele 
membre să îşi alinieze acţiunile cu cele ale Planului de acţiune; îndeamnă statele membre 
să extindă această aliniere până la nivel regional şi local;

43. subliniază importanţa amenajării teritoriale în legătură cu biodiversitatea şi serviciile 
ecosistemice; îndeamnă statele membre să consolideze abordările şi metodele la nivel 
regional şi local pentru a menţine biodiversitatea şi serviciile ecosistemice, inclusiv prin 
aplicarea complementară a programului Natura 2000, măsuri de amenajare a bazinelor 
hidrografice şi de dezvoltare rurală, şi, pe mare, prin aplicarea abordării la nivel de 
ecosistem expuse în directiva privind strategia marină;

Parteneriate

44. salută apelul la consolidarea parteneriatelor dintre interesele biodiversităţii şi principalele 
grupuri interesate; subliniază importanţa parteneriatelor cu deţinătorii şi utilizatorii 
principali ai resurselor terestre, hidrologice şi marine; sprijină, în mod special, 
parteneriatele cu vânătorii, pescarii, fermierii şi silvicultorii şi cu sectoarele de afaceri şi 
financiar; recunoaşte rolul important jucat de Countdown 2010 în acest sens;

Educaţie, sensibilizare şi participare
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45. subliniază importanţa sensibilizării intense a publicului cu privire la rolul biodiversităţii şi 
al ecosistemelor pentru prosperitate şi bunăstare; îndeamnă Comisia şi statele membre să 
consolideze semnificativ programele şi campaniile de educare şi informare a publicului 
larg, să promoveze dorinţa de acţiune la nivel politic şi să consolideze participarea activă a 
publicului larg la măsurile de conservare; subliniază importanţa accesului la informaţie şi 
la justiţie în această privinţă;

MONITORIZARE, EVALUARE ŞI REVIZUIRE

46. subliniază importanţa indicatorilor pentru informarea publicului şi a factorilor de decizie 
cu privire la progresele realizate; salută propunerea privind setul de indicatori principali
privind biodiversitatea; solicită insistent adoptarea şi reţinerea unui indicator privind 
biodiversitatea ca indicator structural şi ca indicator de dezvoltare durabilă; 

47. evidenţiază importanţa vitală a consolidării capacităţilor şi metodelor de monitorizare pe 
termen lung în sprijinul setului de indicatori şi a asigurării unor surse mai diversificate de 
informaţii privind starea biodiversităţii, presiunile asupra biodiversităţii şi eficienţa 
reacţiei politice; subliniază necesitatea de a face disponibile pe larg aceste informaţii 
printr-un sistem de informaţii utilizate în comun; 

48. salută propunerea Comisiei de a prezenta, la jumătatea perioadei (spre sfârşitul lui 2008) 
şi la finalul perioadei (spre sfârşitul lui 2010 şi 2013), evaluări ale progreselor realizate 
către atingerea obiectivelor prevăzute în planul de acţiune din comunicarea Comisiei 
prezentată Consiliului şi Parlamentului; subliniază că concluziile acestor evaluări ar trebui 
să fie luate în considerare în cadrul proceselor mai largi de revizuire politică şi bugetară, 
inclusiv revizuirea bugetului 2008-2009 şi revizuirile politice şi bugetare perioada de după 
2013;

49. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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DECLARAŢIE EXPLICATIVĂ

Ce este biodiversitatea?

Aceasta este o noţiune atotcuprinzătore care descrie varietatea tuturor proceselor naturale şi 
ale vieţii de pe Pământ.

Convenţia privind diversitatea biologică îl defineşte ca „variaţia în rândul organismelor vii din 
toate sursele [...] aceasta include diversitatea în cadrul aceleaşi specii, între specii şi a 
ecosistemelor”1.

Date şi cifre

Dezvoltarea de care a beneficiat umanitatea în ultimele decenii a fost asociată cu un declin 
atât a varietăţii cât şi a extinderii sistemelor naturale, adică al biodiversităţii. Această pierdere 
a biodiversităţii, la nivelurile ecosistemelor, speciilor şi genurilor este îngrijorătoare nu numai 
din cauza importantei valori intrinseci a naturii, ci şi din cauză că ea are ca rezultat un declin 
al „serviciilor ecosistemelor” pe care le furnizează sistemele naturale. Aceste servicii includ 
producerea de alimente, carburanţi, fibre şi medicamente, regularizarea apei, aerului şi climei, 
păstrarea fertilităţii solului şi reciclarea substanţelor nutritive.

După cum constată Evaluarea ecosistemului a Mileniului (MA), făcută publică în martie 
2005, activităţile umane au dus planeta pe marginea unui val masiv de extincţii ale speciilor, 
în plus, ameninţând propria noastră bunăstare.  De exemplu, ratele curente de pierdere sunt 
estimate de la 100 până la 1000 de ori mai mari decât nivelurile în condiţii naturale. Evaluarea 
Mileniului pune un accent deosebit pe modul în care serviciile ecosistemelor contribuie la 
bunăstarea umană şi concluzionează că viitorul umanităţii depinde de existenţa ecosistemelor 
sănătoase.

Unele cifre relevante:

- Abundenţa speciilor a scăzut cu 40% între 1970 şi 2000. 
- Din anul 2000, 36 de milioane de hectare de pădure primară au fost pierdute în fiecare an. 
- În regiunea Caraibilor, stratul de coral dur s-a redus cu 80%. 
- 35% din manglieri s-a pierdut în numai 20 de ani. 

Ţinta pentru 2010 privind biodiversitatea 

UE a făcut declaraţii semnificative în acest sens. Şefii de stat şi de guvern din UE au consimţit 
în 2001 „să oprească declinul biodiversităţii [în EU] până în 2010”2 şi să „refacă habitatele şi 
sistemele naturale”3. În 2002, ei s-au alăturat altor circa 130 de lideri mondiali, consimţind „să 
reducă semnificativ rata pierderii biodiversităţii [pe plan global] până în 2010”4.

  
1 Articolul 2, CBD.
2 Concluziile Preşedinţiei Consiliul European Göteborg 15 şi 16 iunie 2001.
3 COM(2001)0264.
4 Summit-ul mondial pentru o dezvoltare durabilă, Plan de aplicare.
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Scopul stopării pierderii biodiversităţii până în 2010 este obiectul a mai multe acorduri 
internaţionale fundamentale. Fiecare recunoaşte degradarea rapidă a ecosistemelor şi 
habitatelor, ameninţarea tot mai mare pentru multe populaţii de specii şi necesitatea urgentă 
de acţiune care să oprească declinul resurselor naturale de neînlocuit.

Pentru prima dată, a fost adoptată o ţintă globală privind conservarea şi nu obiective formulate 
în termeni generali care pot avea sau nu efectul dorit în ceea ce priveşte conservarea. Totuşi, 
dat fiind declinul rapid al biodiversităţii, atât în Europa cât şi în întreaga lume şi extinderea tot 
mai mare şi intensitatea multor activităţi umane, obiectivul stopării declinului biodiversităţii 
până în 2010 cere eforturi fără precedent pentru adaptarea activităţilor noastre la nevoile 
sistemelor naturale. 

Poziţia raportorului

Raportorul subliniază faptul că ţinta 2010 privind biodiversitatea este iminentă. Există un 
consens tot mai larg cu privire la ceea ce trebuie făcut în următorii ani pentru a salva 
biodiversitatea: 

1. Speciile şi ecosistemele au nevoie de spaţiu pentru a se dezvolta şi a se reface. 
Susţinerea serviciilor ecosistemelor - aşa cum este promovată de Comunicarea 
Comisiei – ar trebui să devină un scop fundamental al politicilor orizontală şi 
sectorială ale UE;

2. 75% din locurile de pescuit sunt exploatate în întregime sau sunt supra-exploatate. 
Specii, cum ar fi codul, batogul şi halibutul, sunt deja ameninţate. Dacă nu facem paşi 
spre o utilizare durabilă, nu vor mai rămâne peşti pentru nepoţii noştri. Raportorul 
recunoaşte prin aceasta ameninţările pentru populaţiile de peşte, speciile neţintă şi 
habitatele marine cauzate de practicile de pescuit nesustenabile din punct de vedere 
ecologic, inclusiv de pescuitul ilegal.

3. Drumurile, fabricile şi locuinţele distrug habitatele animalelor şi plantelor.  Dacă 
dezvoltarea urbană şi rurală continuă să ignore natura, mediul nostru înconjurător va fi 
dominat de beton şi poluare. 

4. Modificarea climei este considerată cea mai mare problemă cu care se confruntă 
umanitatea. Odată cu modificarea condiţiilor, se vor modifica şi ecosistemele şi 
habitatele. Raportorul subliniază importanţa vitală a unei abordări la nivel de 
ecosistem pentru adaptarea la modificarea climei, în special în ceea ce priveşte 
politicile care afectează utilizarea solului, apei şi mărilor. Este o obligaţie să luptăm 
împotriva modificării climei şi să ne asigurăm că speciile pot migra şi se pot adapta la 
noi medii. 

5. Dacă o specie este lăsată în afara habitatului ei obişnuit, ea poate, pur şi simplu, să 
moară. În alte cazuri, aşa numitele specii străine invadatoare s-au dezvoltat rapid şi au 
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distrus flora şi fauna locale. Deoarece nu poţi şti niciodată cum vor evolua lucrurile, 
reducerea acestor invazii este crucială. În acest sens, raportorul subliniază faptul că 
răspândirea SSI este execerbată de deplasarea tot mai intensă a persoanelor şi 
mărfurilor şi îndeamnă la dezvoltarea unui răspuns cuprinzător al comunităţii la 
această problemă, inclusiv printr-un sistem de alertare timpurie, măsuri pentru 
completarea lipsurilor din cadrul legislativ, inclusiv dezvoltarea unei strategii a UE 
privind SSI. 

6. Biodiversitatea este fundamentul dezvoltării durabile. Serviciile ecosistemelor sale 
furnizează baza pentru întreaga activitate economică. În consecinţă,problemele legate 
de biodiversitate trebuie integrate în toate domeniile de elaborare a politicilor.  
Măsurile includ oferirea de stimulente pentru piaţă, asistenţă pentru dezvoltare, comerţ 
prietenos cu biodiversitatea şi procese de guvernanţă internaţională. 

7. Statele membre trebuie să folosească toate oportunităţile disponibile în cadrul PAC, al 
CCE, al Fondurilor structurale şi de coeziune şi Life+ şi al celui de-al şaptelea 
Program cadru pentru a sprijini obiectivele referitoare la biodiversitate şi să aloce 
resurse naţionale. În plus, trebuie să se acorde o mai mare atenţie necesităţilor 
financiare în revizuirea bugetului pe 2008-2009, în cursul căreia ar trebui să se facă o 
evaluare a suficienţei şi disponibilităţii finanţării UE pentru biodiversitate, în special 
pentru Natura 2000.

8. În ultimul rând, dar nu cel mai puţin important, raportorul recunoaşte faptul că Planul 
de acţiune al UE pentru 2010 şi în continuare este un instrument vital şi o oportunitate 
ultimă de a aduna laolaltă actorii de la nivelurile Comunităţii şi SM în vederea 
acţiunilor cheie pentru realizarea angajamentelor pentru 2010.  Cu toate acestea, dat 
fiind timpul limitat rămas pentru implementare, Comisia trebuie să asigure că 
structurile necesare sunt pregătite pentru implementarea sa efectivă şi imediată la 
nivelurile Comunităţii şi SM. 
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