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PROPUNERE DE REZOLU�IE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la examinarea intermediară a celui de-al �aselea program comunitar de 
ac�iune pentru mediu
(2007/2204(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European �i a 
Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al �aselea program comunitar 
de ac�iune pentru mediu1,

– având în vedere Rezoluţia sa din 14 noiembrie 2006 privind strategia tematică 
pentru protec�ia �i conservarea mediului marin2,

– având în vedere pozi�ia sa din 14 noiembrie 2006 privind propunerea de directivă a 
Parlamentului European �i a Consiliului de instituire a unui cadru de ac�iune 
comunitară în domeniul politicii în materie mediul marin (directiva „Strategia pentru 
mediul marin”)3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 25 aprilie 2007 referitoare la o strategie tematică privind 
utilizarea durabilă a resurselor naturale4,

– având în vedere Rezolu�ia sa din 26 septembrie 2006 privind strategia tematică pentru 
mediul urban5,

– având în vedere Rezolu�ia sa din 13 noiembrie 2007 referitoare la strategia tematică 
pentru protecţia solului6,

– având în vedere poziţia sa din 14 noiembrie 2007 privind propunerea de directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru privind protecţia solului 
şi de modificare a Directivei 2004/35/CE7,

– având în vedere Rezolu�ia sa din 26 septembrie 2006 referitoare la strategia tematică 
privind poluarea aerului8,

– având în vedere poziţia sa din 26 septembrie 2006 privind propunerea de directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător �i un aer 
mai curat pentru Europa9,

                                               
1 JO 242, 10.9.2002, p. 1.
2 JO C 314 E, 21.12.2006, p. 131.
3 JO C 314 E, 21.12.2006, p. 86.
4 Texte adoptate, P6_TA(2007)0154.
5 JO C 306 E, 15.12.2006, p. 182.
6 Texte adoptate, P6_TA(2007)0504.
7 Texte adoptate, P6_TA(2007)0509.
8 JO C 306 E, 15.12.2006, p. 176.
9 JO C 306 E, 15.12.2006, p. 103.
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– având în vedere Rezoluţia sa din 13 februarie 2007 referitoare la o strategie tematică 
privind reciclarea deşeurilor1,

– având în vedere poziţia sa din 13 februarie 2007 referitoare la propunerea de directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile2

– având în vedere poziţia sa din 23 octombrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru acţiuni 
comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor3,

– având în vedere Rezolu�ia sa din 24 octombrie 2007 referitoare la o strategie tematică 
privind utilizarea durabilă a pesticidelor4,

– având în vedere poziţia sa din 23 octombrie 2007 referitoare la propunerea de regulament 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare5,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
�i avizul Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru comer� interna�ional, al 
Comisiei pentru dezvoltare regională, precum şi cel al Comisiei pentru agricultură �i 
dezvoltare rurală (A6-0000/2007),

A. întrucât Europa nu se află încă pe calea către o veritabilă dezvoltare durabilă; 

B. întrucât un mediu curat şi sănătos este esenţial pentru bunăstarea oamenilor şi pentru 
condiţii sociale prielnice;

C. întrucât politicile bine elaborate în materie de mediu pot contribui, de asemenea, la 
atingerea altor obiective, precum cre�terea competitivită�ii, stimularea cre�terii 
economice �i crearea de noi locuri de muncă,

1. consideră că este regretabilă amânarea cu doi ani a examinării intermediare a celui de-al 
şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu şi deplânge faptul că, în ansamblu, 
Uniunea Europeană nu este în grafic cu punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în 
programul de acţiune, contrar afirmaţiilor Comisiei din cadrul examinării sale 
intermediare; reaminteşte faptul că, spre deosebire de precedentul program, al şaselea 
program comunitar de acţiune a fost adoptat prin codecizie, în conformitate cu articolul 
251 din Tratatul CE; solicită Uniunii Europene să facă tot posibilul pentru atingerea 
obiectivelor stabilite în PAM 6, având în vedere că neatingerea acestora ar afecta 
credibilitatea UE, printre altele, în rândul reprezentanţilor opiniei publice interesaţi de 

                                               
1 JO C 287 E, 29.11.2007, p. 168.
2 JO C 287 E, 29.11.2007, p. 136.
3 Texte adoptate, P6_TA(2007)0444.
4 Texte adoptate, P6_TA(2007)0467.
5 Texte adoptate, P6_TA(2007)0445.
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situaţia mediului;

2. ia act de faptul că utilizarea strategiilor tematice, ca nou instrument procedural, a mărit 
importanţa procesului prelegislativ şi a creat noi oportunităţi pentru implicarea părţilor 
interesate şi abordarea strategică a politicii legislative a UE; totuşi, îşi exprimă regretul că 
strategiile tematice au mărit durata procesului de elaborare a politicii în materie de mediu, 
prin amânarea formulării unor propuneri concrete privind politica respectivă şi adoptarea 
măsurilor care decurg din aceasta;

3. consideră că este esenţială consolidarea poziţiei celui de-al şaselea program comunitar de 
acţiune pentru mediu, drept dimensiunea de mediu a strategiei pentru dezvoltare durabilă 
a UE;

Strategiile tematice

4. consideră că UE a acţionat în mod consecvent pentru atingerea obiectivelor diplomatice 
de mediu stabilite în cel de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu; 
reaminteşte, totuşi, faptul că UE nu a reuşit să îşi îndeplinească angajamentele privind 
obiectivele şi acţiunile prioritare pentru stoparea schimbărilor climatice; îşi exprimă 
deosebita îngrijorare privind creşterea emisiilor în sectorul transporturilor şi faptul că 
măsurile utilizate pentru a încerca ameliorarea eficienţei energetice sunt lente; 
reaminteşte Comisiei să publice o comunicare privind obiective de mediu cantitative 
pentru un sistem de transport durabil; speră ca statele membre să-şi îndeplinească 
obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite în Protocolul de la 
Kyoto, până în 2012;

5. deplânge faptul că, probabil, obiectivul stopării declinului biodiversităţii până în 2010 nu 
va fi atins şi faptul că strategiile propuse pentru protejarea mediului marin şi a solului nu 
vor da rezultate concrete de mediu până în 2012; constată că sunt necesare eforturi mai 
mari pentru a sprijini integrarea politicii în materie de biodiversitate în cadrul politicilor 
din alte domenii; atrage atenţia asupra necesităţii unei finanţări corespunzătoare a 
programului Natura 2000;

6. consideră că, referitor la substanţele chimice, Regulamentul (CE) nr. 1907/20061 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a 
Agenţiei Europene pentru Produse Chimice reprezintă un progres în reducerea riscurilor 
pentru om şi mediu, chiar dacă regulamentul nu respectă în toate privinţele obiectivele 
stabilite în cel de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu; consideră că 
este regretabil faptul că strategia tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor a fost 
întârziată considerabil şi faptul că măsurile luate pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi a 
mediului urban şi pentru reducerea zgomotului nu sunt suficiente pentru atingerea 
obiectivelor programului de acţiune pentru mediu; îndeamnă Comisia să prezinte, cât mai 
curând posibil, directiva privind plafoanele naţionale de emisie revizuită; consideră că 
este necesară asigurarea aplicării depline a directivei privind zgomotul ambiental;

                                               
1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1, Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1354/2007 al Consiliului (JO L 
304, 22.11.2007, p. 1).
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7. Constată faptul că, în privinţa obiectivelor pentru protecţia apei stabilite în cel de-al 
şaselea program de acţiune pentru mediu, nu există decalaje majore; invită totuşi Comisia 
să asigure aplicarea deplină a directivei-cadru privind apa şi să reevalueze integrarea 
angajamentelor UE în materie de protecţie a apei în cadrul altor politici; îndeamnă, în 
plus, Comisia să prezinte cât mai curând posibil o propunere de directivă privind 
reducerea cantităţii de fosfor în agricultură;

8. consideră că este regretabil faptul că strategiile tematice privind resursele naturale şi 
deşeurile au atenuat obiectivele celui de-al şaselea program de acţiune pentru mediu; 
regretă faptul că nu s-au stabilit obiective concrete, la nivel european, pentru decuplarea 
creşterii economice de utilizarea resurselor; este de acord că sunt necesare mai multe 
acţiuni privind deşeurile biologice pentru a încuraja evitarea depozitării acestora şi pentru 
a garanta aplicarea celor mai bune opţiuni de procesare, precum cele bazate pe atenuarea 
schimbărilor climatice;

Aplicarea şi executarea legislaţiei în vigoare

9. reaminteşte că aplicarea deplină şi corectă a legislaţiei în vigoare este o prioritate şi 
consideră că legislaţia obligatorie rămâne esenţială pentru abordarea provocărilor 
climatice; solicită, prin urmare, autorităţilor bugetare ale UE să acorde Comisiei toate 
resursele financiare şi umane necesare pentru a garanta realizarea celei mai eficiente 
monitorizări a aplicării şi executării legislaţiei în vigoare;

10. totuşi, îşi exprimă îngrijorarea privind propunerile mai multor interlocutori care susţin 
reducerea şi atenuarea reglementărilor comune şi înlocuirea acestora cu acorduri 
voluntare sau alte măsuri neobligatorii; reafirmă aşadar că o mai bună reglementare ar 
trebui să se concentreze asupra normelor şi standardelor neechivoce, asupra legislaţiei 
referitoare la obiective stabilite şi asupra mai bunei executări; 

11. salută propunerile Comisiei de consolidare a executării legislaţiei în materie de mediu la 
nivel naţional, prin îmbunătăţirea accesului la justiţie şi utilizarea armonizată a dreptului 
penal; constată că aspectele preventive ale dreptului penal contribuie la îmbunătăţirea 
executării şi protecţiei mediului;

Stimulentele ecologice şi reforma subvenţiilor dăunătoare mediului

12. salută Carte verde privind instrumentele de piaţă utilizate în scopuri aferente politicii de 
mediu şi altor politici conexe, prezentată de Comisie; consideră că este necesară o 
utilizare mai largă a instrumentelor de piaţă, având în vedere impactul tuturor proceselor 
de producţie şi distribuţie şi al modelelor de consum asupra mediului;

13. constată totuşi faptul că rolul eco-impozitării rămâne modest şi nu indică o tendinţă de 
creştere; invită Comisia şi statele membre să depună eforturi suplimentare pentru 
reformarea impozitului ecologic, incluzând un transfer al sarcinii fiscale de la impozitarea 
negativă din punctul de vedere al bunăstării (de ex. impozitarea forţei de muncă) către 
impozitarea pozitivă din punctul de vedere al bunăstării (de ex. impozitarea activităţilor 
dăunătoare mediului, precum utilizarea resurselor şi poluarea); subliniază faptul că, în 
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pofida dispoziţiei privind unanimitatea în domeniul impozitării, tratatele prevăd 
posibilitatea cooperării consolidate şi atrage atenţia asupra existenţei metodei deschise de 
coordonare;

14. ia act de faptul că a fost accentuată eliminarea subvenţiilor dăunătoare mediului; totuşi, 
îşi exprimă regretul că nu s-au luat măsuri concrete pentru reforma subvenţiilor 
dăunătoare mediului în viitorul apropiat;

Integrarea politicii în materie de mediu, cooperare internaţională şi promovarea 
inovaţiilor

15. îndeamnă Comisia şi statele membre să promoveze o integrare mai puternică şi mai 
coerentă a politicii în materie de mediu în toate domeniile de elaborare a politicilor UE; 
deplânge atât neintegrarea în diferitele cadre juridice în materie de mediu şi în pregătirea 
noii legislaţii, precum şi neintegrarea în legislaţia care are alte obiective principale decât 
de protecţia mediului;

16. consideră că pentru obţinerea unor rezultate concrete privind integrarea aspectelor de 
mediu în alte sectoare economice, este necesară elaborarea unor obiective şi calendare 
obligatorii;

17. salută puternicul angajament al Comisiei faţă de consolidarea dimensiunii internaţionale a 
politicii în materie de mediu; consideră că este necesar să se garanteze integrarea politicii 
în materie de mediu în toate acţiunile externe ale UE şi să se amelioreze guvernanţa 
internaţională în materie de mediu; încurajează UE să continue promovarea unor politici 
şi a unor cerinţe ambiţioase în materie de mediu;

18. invită Comisia şi statele membre să promoveze o exploatare mai pragmatică şi orizontală 
a inovării şi a noilor tehnologii în toate politicile conexe ale UE, astfel încât aceste 
elemente să joace un rol fundamental în consolidarea protecţiei mediului; subliniază 
necesitatea introducerii fără întârziere a unei abordări de tip „Top Runner” (cea mai bună 
tehnologie disponibilă), un instrument mai ambiţios de ameliorare continuă a modelelor 
de producţie şi consum, pentru a garanta că, în viitor, toate produsele de piaţă din UE vor 
fi concepute, produse şi folosite în conformitate cu criterii durabile;

19. încurajează UE să adopte norme într-adevăr ecologice privind achiziţiile publice, pentru a 
promova inovarea şi modelele durabile de producţie şi consum;

Către schimbarea comportamentală

20. subliniază faptul că sunt necesare noi modalităţi de evaluare a nivelului de bunăstare, 
bazate pe valori realiste pentru serviciile ecologice; consideră că PIB-ul, întrucât nu mai 
poate reflecta toate aspectele şi necesităţile societăţii moderne, nu mai reprezintă un 
instrument adecvat pentru evaluarea bunăstării şi a dezvoltării; încurajează UE să 
dezvolte în continuare şi să utilizeze din punct de vedere politic un indicator nou care să 
integreze impactul negativ al progresului economic asupra mediului şi sănătăţii noastre şi 
care să contribuie la decuplarea creşterii economice de presiunea asupra mediului; 
consideră că acest nou indicator ar trebui să promoveze dezvoltarea unei societăţi 



PE398.365v01-00 8/10 PR\696092RO.doc

RO

integrate şi să încurajeze o mai bună integrare a aspectelor privind mediul în alte politici; 

21. consideră că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol de lider în crearea unor opţiuni 
politice care să ducă la schimbări comportamentale radicale ale modelelor de consum şi 
producţie;

22. consideră că o informare a adecvată a cetăţenilor trebuie considerată o prioritate; susţine 
cu tărie dezvoltarea unui sistem de etichetare clar şi cuprinzător, având în vedere că ar 
aduce o contribuţie importantă, ajutând consumatorul să „ia decizia corectă”; 

23. solicită cu insistenţă realizarea, de către Comisie sau un institut extern acţionând în 
numele acesteia, unei evaluări a rezultatelor PAM 6, înaintea finalizării propunerii pentru 
PAM 7;

o
o o

24. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Mid-Term Review of the Sixth Community Environment Action Programme

The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety of the European 
Parliament has had an assessment made of how well the European Union has so far honoured 
its commitments under the Sixth Community Environment Action Programme, which was 
approved in 2002 and runs until 2012. This assessment revealed that the implementation of 
the Action Programme is either very behind schedule or extremely behind schedule in the 
case of a number of priority objectives. In the light of the measures so far carried out, it does 
not seem that the priority environmental objectives of the programme will be achieved by 
2012. Accordingly, the assessment does not support the claim by the Commission in its own 
mid-term review that, on the whole, the EU is on schedule with the implementation of the 
measures planned in the Action Programme.

Before the Sixth Environment Action Programme was approved, there was considerable 
debate on how the EU-wide objectives in each priority field should be formulated.
Parliament's rapporteur would have liked clearer quantitative and qualitative objectives and 
timetables to be included in the text. The Commission did not endorse the adoption of clear 
objectives and timetables. In its opinion, these demands would be taken into account in the 
thematic strategies to be adopted on the basis of the programme. Regrettably, however, the 
thematic strategies have proved a disappointment; they contain very few specific objectives 
and even where they do, they will not serve to attain the objectives of the Sixth Environment 
Action Programme. One example is the air quality directive, which still remains unfinished.

According to the assessment commissioned by Parliament, it may almost unequivocally be 
concluded that the Commission's decision to make specific proposals through the thematic 
strategies has not, on the whole, produced the result hoped for. Although they may be 
considered to have improved the participation of stakeholders and developed the strategic 
dimension of environmental policy, they have at the same time prolonged the environmental 
legislative process by delaying the drafting and adoption of specific legislative proposals. The 
greatest progress has been made in those subsections of the Environment Action Programme 
concerning which no separate thematic strategies were drafted. With regard to international 
climate commitments, for instance, the EU can be said to have succeeded in its action so far.

The Sixth Environment Action Programme provides encouragement for altering support 
systems which have a substantial adverse impact on the environment and for promoting 
sustainable production methods and consumption models by fiscal means. Unfortunately only 
little progress has been made in these areas, although more effective use of market-based 
instruments would have a strong impact on the attainment of the objectives of the Sixth EAP.
Efforts should also continue to fill the gaps in environmental legislation by means of new 
legislative proposals and the appropriate resources should be provided to ensure that the 
Community's environmental legislation is implemented properly in every Member State.

Finally, it should be recalled that, unlike its predecessor, the Sixth EAP was adopted under 
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codecision pursuant to Article 251 of the EC Treaty. It is also more important than before that 
the EU should do everything in its power to attain the objectives agreed in the Sixth EAP.
Failure to attain them would damage the EU's credibility, inter alia in the eyes of members of 
the public who are concerned about the deterioration in the state of the environment.
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