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PROIECT  DE  OPINIE 
asupra comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor –  

Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 –  
Readucerea naturii în vieţile noastre 

 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu documentul privind comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE privind biodiversitatea 
pentru 2030 - Readucerea naturii în vieţile noastre – COM (2020) 380, 
pentru examinarea fondului. 
 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în 
şedinţa online din data de 15 septembrie 2020. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că la data de 20 mai 2020, 
Comisia Europeană a adoptat noua Strategie a UE privind biodiversitatea 
pentru 2030, o componentă importantă a Pactului Ecologic European. 
Aceasta include obiective ambițioase atât la nivel global, cât și UE, care să 
contribuie la îndeplinirea obiectivului principal al Pactului, cel privind 
neutralitatea climatică la orizontul 2050. 

Pentru a garanta sănătatea și reziliența societății noastre, este 
esențial să dăm naturii spațiul de care are nevoie. Recenta pandemie de 
COVID-19 face cu atât mai urgentă necesitatea de a proteja și reface 
natura. Pandemia ne permite să realizăm cât de legată este sănătatea 
noastră de sănătatea ecosistemelor și demonstrează necesitatea unor 
lanțuri de aprovizionare și a unor modele de consum durabile care să nu 
depășească limitele planetei noastre. Aceasta reflectă și faptul că riscul 
apariției și răspândirii bolilor infecțioase crește odată cu distrugerea 
naturii.  
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Prin urmare, protejarea și refacerea biodiversității și buna 
funcționare a ecosistemelor sunt esențiale pentru a preveni pe viitor 
apariția și răspândirea bolilor.  

Investițiile în protecția și refacerea naturii vor fi, de asemenea, 
esențiale pentru redresarea economică a Europei în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID19. Pentru relansarea economiei este esențial să se 
evite revenirea la trecut și blocarea în vechile obiceiuri nefaste. Pactul 
verde european - strategia de creștere a UE - va fi un punct de reper 
pentru redresarea noastră, asigurând faptul că economia servește oamenii 
și societatea și oferă naturii mai mult decât ia de la aceasta. Argumentele 
economice în favoarea biodiversității sunt convingătoare. Industria și 
întreprinderile se bazează pe gene, specii și servicii ecosistemice ca factori 
de producție critici, în special pentru producția de medicamente. Mai mult 
de jumătate din PIB-ul mondial depinde de natură și de serviciile pe care 
le oferă, având în vedere că trei sectoare economice-cheie - construcții, 
agricultură și industria alimentară și a băuturilor - depind foarte mult de 
ea.  

Biodiversitatea este, de asemenea, esențială pentru protejarea 
securității alimentare la nivelul UE și la nivel mondial. Pierderea 
biodiversității amenință sistemele noastre alimentare, punând în pericol 
securitatea noastră alimentară și nutriția. Biodiversitatea stă, totodată, la 
baza unor regimuri alimentare sănătoase și nutritive și îmbunătățește 
mijloacele de subzistență în mediul rural și productivitatea agriculturii.  

În ciuda acestui imperativ moral, economic și de mediu urgent, 
natura se află într-o stare de criză. Cei cinci factori principali direcți ai 
pierderii biodiversității - schimbările în exploatarea terenurilor și a mării, 
supraexploatarea, schimbările climatice, poluarea și speciile alogene 
invazive - fac ca natura să dispară rapid. Asistăm la schimbări în viața 
noastră de zi cu zi. Aproape trei sferturi din suprafața pământului a fost 
modificată, natura fiind „înghesuită” astfel într-un colț din ce în ce mai mic 
al planetei.  

Concret, pierderea biodiversității duce la scăderea randamentului 
culturilor și a capturilor de pește, la pierderi economice sporite cauzate de 
inundații și de alte dezastre, precum și la pierderea de noi surse potențiale 
de medicamente. 

UE este pregătită să demonstreze ambiția de a inversa declinul 
biodiversității, să conducă lumea prin exemplu și prin acțiune, precum și 
să contribuie la convenirea și adoptarea unui cadru global transformator 
pentru perioada de după 2020 cu ocazia celei de a 15-a Conferințe a 
părților la Convenția privind diversitatea biologică. Acest lucru ar trebui să 
se bazeze pe ambiția principală de a se asigura că, până în 2050, toate 
ecosistemele lumii sunt refăcute, reziliente și protejate în mod adecvat. 

Prezenta strategie stabilește modul în care Europa poate contribui la 
realizarea acestui obiectiv. Ca o etapă importantă, aceasta urmărește să 
asigure că până în 2030, biodiversitatea Europei se va afla pe calea 
redresării, în beneficiul oamenilor, al planetei, al climei și al economiei 
noastre. 
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Protejarea și refacerea biodiversității reprezintă singura modalitate 
de a conserva calitatea și continuitatea vieții umane pe Pământ. 
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. Punerea în aplicare a acestor angajamente 
va ține seama de diversitatea provocărilor din toate sectoarele, regiunile și 
statele membre, va recunoaște necesitatea de a asigura justiția socială, 
echitatea și incluziunea, în conformitate cu pilonul european al drepturilor 
sociale, și va necesita un sens al responsabilității și eforturi comune 
susținute din partea UE, a statelor sale membre, a părților interesate și a 
cetățenilor. 

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să aprobe prezenta 
strategie înaintea celei de a 15-a Conferințe a părților la Convenția privind 
diversitatea biologică. Pentru a asigura asumarea deplină a acestei 
strategii la nivel politic, Comisia va propune ca urmărirea progreselor să 
fie înscrisă ca un punct permanent pe agenda reuniunilor Consiliului și ale 
Parlamentului European. Aceasta va examina strategia până la jumătatea 
anului 2024 pentru a evalua progresele înregistrate și a stabili dacă sunt 
necesare măsuri suplimentare pentru îndeplinirea obiectivelor sale. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, 
care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene, potrivit procedurilor 
parlamentare. 

 

 

  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

        

           

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 




