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1. CONTEXT 

Orientările politice ale dnei von der Leyen, președintele CE, subliniază interconectarea 

schimbărilor climatice, biodiversității, securității alimentare, despăduririlor și degradării 

solului. Întreaga activitate trebuie să stea sub semnul conservării și al refacerii ecosistemului. 

În acest sens, este anunțată intenția Comisiei Europene de a o strategie în domeniul 

biodiversității pentru 2030, în cadrul Pactului ecologic european.  

La 29 ianuarie 2020, Comisia și-a prezentat programul de lucru, în cadrul căruia, în cadrul 

priorității „Pactul ecologic european” și al obiectivului „protejarea mediului înconjurător”, și-

a confirmat intenția de a lansa „Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030” în 

primăvara anului 2020.  

Astfel, la 20 mai 2020, este prezentată  comunicarea „Strategia UE privind biodiversitatea 

pentru 2030 Readucerea naturii în viețile noastre” [COM (2020) 380] care abordează 

factorii-cheie ai declinului biodiversității, cum ar fi utilizarea nesustenabilă a terenurilor și a 

mării, supraexploatarea resurselor naturale, poluarea și speciile alogene invazive. Noua 

strategie prezintă angajamentele pe care și le-ar putea asuma UE în cadrul Conferinței părților 

la Convenția privind diversitatea biologică din 2021. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_380_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/agri/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/pech/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0381&l=en
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/configurations/agrifish/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/env/2020/06/23/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_2&format=PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_380_RO_ACTE_f.pdf
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2. PREZENTAREA COMUNICĂRII  

2.1. Structura 

Comunicarea este structurată în cinci secțiuni:  

a) partea introductivă explică nevoia urgentă de acțiune; 

b) calea de urmat pentru protejarea și refacerea naturii în Uniunea Europeană prin 

îmbunătățirea și extinderea rețelei noastre de zone protejate și prin elaborarea unui plan 

ambițios al UE de refacere a naturii; 

c) facilitarea schimbării transformaționale printr-un nou cadru european de guvernanță în 

materie de biodiversitate, prin punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației din 

domeniul mediului și prin valorificarea unei abordări integrate care înglobează societatea 

ca întreg; 

d) contribuția politicii externe a UE pentru un program mondial ambițios în materie de 

biodiversitate prin creșterea nivelului de ambiție și angajament la nivel mondial și prin 

utilizarea acțiunii externe pentru a promova obiectivele UE 

e) în concluzii se menționează  că angajamentele propuse în prezenta strategie pregătesc 

terenul pentru realizarea unor schimbări ambițioase și necesare - schimbări care vor 

asigura bunăstarea și prosperitatea economică a generațiilor prezente și viitoare într-un 

mediu sănătos. Până la jumătatea anului 2024 vor fi evaluate progresele înregistrate și se 

va stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru îndeplinirea obiectivelor sale. 

Comunicarea este însoțită de un plan de acțiune care cuprinde o serie de acțiuni 39), grupate 

în jurul a 4 ținte: o rețea coerentă de zone protejate (2 acțiuni), un plan al UE de refacere a 

naturii  (20 acțiuni), facilitarea schimbării transformaționale (10 acțiuni), Uniunea Europeană 

pentru o agendă globală ambițioasă în materie de biodiversitate (7 acțiuni). Lista propunerilor 

legislative și a inițiativelor fără caracter legislativ este însoțită de un calendar orientativ 

pentru fiecare dintre acțiunile planificate pentru perioada 2020-2024.  

2.2. Problema pe care strategia își propune să o abordeze 

Pierderea biodiversității și prăbușirea ecosistemelor este considerată una dintre primele cinci 

amenințări cu care se va confrunta omenirea în următorii zece ani1. O serie de rapoarte au 

avertizat cu privire la o eroziune masivă și accelerată la nivel mondial a biodiversității, care 

afectează în special sănătatea umană, schimbările climatice și sistemele alimentare. Proporția 

speciilor de animale și de plante expuse riscului de dispariție este în creștere. Populația 

mondială de specii sălbatice a scăzut cu 60% în ultimii 40 de ani. Un număr de 1 milion de 

specii sunt expuse riscului de dispariție. 

Europa pierde biodiversitatea într-un ritm alarmant. Cel mai recent raport Agenției Europene 

de Mediu arată o stare de conservare nefavorabilă la 60% pentru specii și la 77% pentru 

habitate și o tendință descendentă continuă în ceea ce privește populațiile  de păsări și fluturi. 

Pierderea biodiversității este: 

 o problemă în materie de climă – distrugerea și deteriorarea ecosistemelor și a solului 

accelerează încălzirea globală, în timp ce refacerea naturii atenuează schimbările climatice; 

 o problemă în materie de afaceri – capitalul natural oferă resurse esențiale pentru 

industrie și agricultură; 

 o problemă în materie de securitate și de siguranță – pierderea resurselor naturale, în 

special în țările în curs de dezvoltare, poate să ducă la conflicte și să sporească pretutindeni 

vulnerabilitatea în fața dezastrelor naturale; 

                                                           
1 A se vedea raportul Forumului economic mondial. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_380_RO_ACTE2_f.pdf
https://www.eea.europa.eu/soer
https://www.weforum.org/reports/nature-risk-rising-why-the-crisis-engulfing-nature-matters-for-business-and-the-economy
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 o problemă în materie de securitate alimentară – plantele, animalele, inclusiv 

polenizatorii și organismele din sol, joacă un rol esențial în sistemul nostru alimentar; 

 o problemă în materie de sănătate – distrugerea naturii sporește riscurile și ne reduce 

reziliența la boli. Natura are, de asemenea, un efect benefic asupra sănătății și bunăstării 

mintale a populației; 

 o problemă în materie de echitate – pierderea biodiversității îi afectează cel mai mult 

pe cei mai săraci, ceea ce duce la agravarea inegalităților; 

 o problemă inter-generațională – îi lipsim pe urmașii noștri de bazele unei vieți 

împlinite. 

2.3. Obiective 

Noua Strategie privind biodiversitatea pentru 2030 este un plan cuprinzător, pe termen lung 

de protejare a naturii și de inversare a tendinței de degradare a ecosistemelor. Această 

strategie este un pilon esențial al Pactului ecologic european și al prezenței UE ca lider pe 

scena internațională în domeniul acțiunilor privind bunurile publice globale și obiectivele de 

dezvoltare durabilă. 

Strategia își propune să asigure că biodiversitatea Europei urmează un proces de refacere 

până în 2030, stabilind în acest scop noi modalități de punere în aplicare mai eficace a 

legislației existente, noi angajamente, măsuri, obiective și mecanisme de guvernanță, printre 

care se numără și următoarele: 

 transformarea a cel puțin 30% din suprafața terestră și mările Europei în zone 

protejate care să fie gestionate în mod eficace.  

Obiectivul este de a porni de la zonele Natura 2000 existente, completându-le cu zone 

protejate la nivel național, asigurând totodată o protecție strictă pentru zonele cu un grad 

foarte ridicat de biodiversitate și valoare din perspectiva acțiunilor în domeniul climatic. Se 

propune asigurare unei protecții mai stricte pentru restul pădurilor primare și seculare din UE 

prin stabilirea de obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru 2021. 

 refacerea ecosistemelor degradate din întreaga UE aflate într-o stare precară, precum 

și reducerea presiunilor asupra biodiversității.  

Strategia propune un plan amplu al UE de refacere a naturii, care include și următoarele 

acțiuni: cu condiția efectuării unei evaluări a impactului, elaborarea unei propuneri privind un 

nou cadru juridic pentru refacerea naturii, cu obiective obligatorii de refacere a ecosistemelor 

deteriorate, inclusiv a celor mai bogate în carbon; îmbunătățirea stării sau a tendinței de 

conservare a cel puțin 30 % din habitatele și speciile protejate din UE care nu se află într-o 

stare corespunzătoare; redarea cursului liber a cel puțin 25 000 km de râuri; stoparea și 

inversarea declinului păsărilor și insectelor specifice terenurilor agricole, în special al 

polenizatorilor; reducerea utilizării generale a pesticidelor și a riscurilor generate de acestea, 

precum și reducerea utilizării celor mai toxice pesticide cu 50 %; gestionarea a cel puțin 25% 

din terenurile agricole în cadrul agriculturii ecologice și sporirea în mod semnificativ a 

gradului de utilizare a practicilor agroecologice; reducerea pierderilor de nutrienți proveniți 

din îngrășăminte cu cel puțin 50 % și reducerea utilizării îngrășămintelor cu cel puțin 20%; 

plantarea a cel puțin 3 miliarde de arbori, cu respectarea deplină a principiilor ecologice, și 

protejarea pădurilor primare și a celor seculare; eliminarea capturilor accidentale de specii 

protejate sau reducerea acestora la un nivel care să permită refacerea integrală a speciilor și să 

nu amenințe starea lor de conservare. 

 favorizarea schimbării transformatoare.  

Strategia lansează un nou proces de îmbunătățire a guvernanței în materie de biodiversitate, 

asigurând faptul că statele membre integrează angajamentele pe care le prevede în politicile 
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naționale. Centrul de cunoștințe privind biodiversitatea și Parteneriatul pentru biodiversitate 

vor sprijini o mai bună punere în aplicare a cercetării și inovării în domeniul biodiversității în 

Europa. Strategia urmărește să stimuleze sistemele fiscale și de stabilire a prețurilor, pentru a 

reflecta mai bine costurile reale de mediu, inclusiv costul declinului biodiversității, și să 

asigure faptul că biodiversitatea este cu adevărat integrată în procesul decizional public și în 

cel din sectorul de afaceri. 

3. POZIȚII ALE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE  

3.1. Parlamentul European 

La 15 ianuarie 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție în care este prezentat  regretul privind 

pierderea diversității într-un ritm alarmant și privind neîndeplinirea obiectivelor actuale.  

Rezoluția subliniază necesitatea păstrării și refacerii biodiversității și salută angajamentul 

Comisiei de a prezenta o strategie pentru biodiversitate până în martie 2020, înaintea celei de-

a 15-a Conferințe a părților la Convenția privind diversitatea biologică; subliniază că UE ar 

trebui să impulsioneze un acord global ambițios și obligatoriu privind cadrul post-2020 

dedicat biodiversității, cu obiective clare și ținte obligatorii, pentru zonele protejate atât în UE 

cât și la nivel național; consideră că este esențial să stopeze pierderea biodiversității și să se 

inverseze tendințele, până în 2030, atât în interiorul UE, cât și la nivel mondial, inclusiv prin 

acțiuni specifice pentru teritoriile europene de peste mări. 

Referitor la obiective în rezoluție se menționează că Strategia pentru biodiversitate 2030 

trebuie să includă atât măsuri juridice executorii ambițioase, cât și ținte obligatorii pentru a 

accelera protecția ecosistemelor vulnerabile, dar și măsuri cuprinzătoare de combatere a 

factorilor care determină pierderea biodiversității. Totodată, subliniază că este important să se 

mărească atât acoperirea, cât și eficacitatea rețelelor de suprafețe protejate, pentru a atenua 

schimbările climatice și a se adaptare la acestea, precum și pentru a permite refacerea 

biodiversității. Parlamentul invită Comisia Europeană să includă în strategia privind 

biodiversitatea un obiectiv de eliminare treptată a substanțelor chimice periculoase și să-l 

coreleze cu strategia pentru un mediu netoxic.  

Parlamentul European este de părere că factorii determinanți ai declinului biodiversității sunt 

aceiași la nivel mondial și nu se limitează la frontierele naționale. Prin urmare, sprijină 

propunerea Comisiei privind un obiectiv global obligatoriu de protejare și refacere a 

biodiversității, care urmează să fie stabilit la Conferința ONU privind biodiversitatea. 

3.2. Consiliul Uniunii Europene 

►8 iunie 2020 - Videoconferința miniștrilor agriculturii  

Miniștrii au desfășurat un prim schimb de opinii privind strategia în domeniul biodiversității 

abordând principalele provocări și oportunități pentru realizarea obiectivelor. Aceștia au 

subliniat că, pentru obiectivele ambițioase Strategiei în domeniul biodiversității, trebuie să se 

aloce un buget ambițios. Multe delegații și-au exprimat preocuparea că alocarea unor fonduri 

insuficiente ar putea pune în pericol viabilitatea financiară a fermierilor din UE și că alocările 

bugetare propuse pentru PAC nu sunt pe măsura obiectivelor strategiei. Miniștrii au exprimat 

preocuparea că eforturile depuse pentru atingerea obiectivelor menite să limiteze utilizarea 

pesticidelor și a antibioticelor ar putea să reducă competitivitatea fermierilor din UE pe piața 

mondială. Aceștia au solicitat de asemenea Comisiei să țină seama de circumstanțele 

specifice naționale. A fost evidențiată, de asemenea, importanța sectorului forestier pentru 

îndeplinirea obiectivelor strategiei în domeniul biodiversității. Miniștrii au fost de acord că 

Pactul ecologic european este un pas în direcția corectă, dar au recunoscut că există diferențe 

semnificative între pozițiile inițiale ale statelor membre, de care trebuie să se țină seama, și că 

trebuie evitate abordările uniforme.  

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/media/44394/eu-2020-hr_hlvc-agrifish-presidency-summary.pdf


5 

 

►23 iunie 2020 - Videoconferința miniștrilor mediului 

Miniștrii au salutat Strategia UE privind biodiversitatea și au recunoscut importanța acesteia 

pentru redresare. Protecția și refacerea biodiversității în Europa, precum și buna funcționare 

ecosistemele au fost subliniate ca fiind esențiale pentru creșterea rezilienței UE și a rolului 

acestora în prevenirea pandemiilor din viitor. Miniștrii au subliniat importanța integrării 

biodiversității în alte sectoare și, în această privință, mai mulți miniștri au subliniat legăturile 

puternice cu agricultura. Miniștrii au recunoscut, de asemenea, potențialul ecosistemelor 

pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. 

4. ALTE POZIȚII RELEVANTE 

►19 iunie 2020 – Declarația comună a miniștrilor agriculturii din cadrul Grupului de la 

Visegrad (Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Slovacia), Bulgaria și România privind 

reforma politicii agricole comune în contextul Pactului ecologic european,  strategiilor „De la 

fermă la consumator” și „Biodiversitate” și a pandemiei COVID19. 

În declarație se subliniază că: 

 menținerea competitivității agriculturii reprezintă o importanță crucială – ambițiile 

politicilor climatice ar trebui să fie echilibrate în ceea ce privește competitivitatea 

producătorilor europeni; 

 rolul esențial al pădurilor și al sectorului forestier la dezvoltarea durabilă a zonelor 

rurale; sectorul trebuie consolidat prin măsuri diversificate și finanțare adecvată în 

cadrul PAC. 

De asemenea, Comisia Europeană este invitată să poarte discuții cu statele membre 

referitoare la obiectivele Pactului ecologic european și ale strategiilor de la fermă la 

consumator și privind biodiversitatea, ținând seama de particularitățile, nevoile și condițiile 

fiecărui stat membru în ceea ce privește capacitatea de a îndeplini obiectivele. O evaluare a 

impactului ar trebui să însoțească și să faciliteze această discuție. 

Se atrage atenția asupra faptului că o procedură de evaluare transparentă și obiectivă a 

planurilor strategice ale PAC reprezintă un punct de plecare esențial pentru o viitoare PAC 

care să funcționeze fără sincope. Recomandările specifice ale Comisiei în ceea ce privește 

obiectivele celor 2 strategii ar trebui să servească doar ca document de orientare, care să ajute 

statele membre pe tot parcursul procesului de planificare și să nu influențeze din punct de 

vedere juridic aprobarea oficială a planurilor strategice. 

Totodată, se solicită un nivel adecvat de finanțare a PAC în cadrul noului cadru financiar 

multianual, având în vedere numărul de dificultăților cu care se va confrunta PAC în viitor. 

 

5. ROMÂNIA 

►Poziția României în cadrul videoconferinței informale a consiliului pentru agricultură 

și pescuit din 8 iunie 2020 

Obiectivele specifice stabilite în cele două strategii sunt adecvate în condițiile în care se 

asigură resursele financiare pentru ca agricultorii să atingă țintele propuse cu asigurarea 

securității alimentare. România este afectată de principalele provocări reprezentate de 

reducerea pesticidelor (cu 50%), reducerea fertilizanților (cu 20%), creșterea suprafeței 

agricole cultivate ecologic (cu 25%) care presupune costuri și prețuri mai mari și reducerea 

cu cel puțin 10% a suprafeței agricole prin acoperire cu  caracteristici de peisaj de înaltă 

diversitate, toate acestea având ca efect reducerea producției europene de produse 

agroalimentare, cu riscul de a fi compensate de importuri care nu respectă nici pe departe 

https://www.consilium.europa.eu/media/44699/croatian-presidency-summary-after-the-video-conference-of-environment-ministers-23-june-2020.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9591-2020-INIT/en/pdf
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aceleași standarde și cerințe. Promovarea acestor ținte ar trebui să fie făcută numai după 

analize aprofundate de impact și soluții alternative pentru fermieri. 

 

 

Mihaela Gîdei 

31 august 2020 

 


