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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică economică, 
          reformă şi privatizare 

 
     

                          Bucureşti, 09.09.2020 
                          Nr. 4c-1/308 
                          COM(2020) 380 final 

                                                 
 

PROIECTUL 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 viețile noastre” 

 
În conformitate cu art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul 
prevederilor Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE),  a Protocolului nr.1 și 
Protocolului nr.2, anexate TUE, a Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) și în urma aprobării Notei privind documentele transmise de 
instituţiile Uniunii Europene de către Biroul Permanent, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din cadrul Camerei  Deputaților a fost sesizată 
cu examinarea pe fond a Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor  
„Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 – readucerea naturii în viețile 
noastre”, inițiativă prioritară, trimisă cu adresa nr.7/E din 29 iunie 2020, 
înregistrată sub nr. 4c-1/308 din 1 iulie 2020.   

Termenul pentru exprimarea punctului de vedere al Comisiei este                   
22 septembrie 2020. 

Comisia a   dezbătut proiectul  de act normativ european în şedinţa din data de                                           
9 septembrie 2020. 

Din totalul de 16 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au fost prezenţi la dezbateri 12 deputaţi. 

Comisia Europeană consideră pierderea biodiversității și prăbușirea 
ecosistemelor, ca fiind una dintre primele cinci amenințări cu care se va confrunta 
omenirea în următorii zece ani.  In acest sens,  Comisia Europeană, invocând o serie 
de rapoarte care avertizează cu privire la o eroziune masivă și accelerată la nivel 
mondial a biodiversității, care va afecta în special sănătatea umană, schimbările 
climatice și sistemele alimentare, a prezentat, la 20 mai 2020, Comunicarea 
“Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 - readucerea naturii în viețile 
noastre”.   
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În cadrul ședintei Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a 
fost prezentată această Strategie, 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 și se 
prezintă angajamentele pe care și le-ar putea asuma Uniunea Europeană în cadrul 
Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică, care va avea loc în 
anul 2021.  De asemenea, 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.  

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.  

Comunicarea este însoțită și de un plan de acțiune care cuprinde o serie de 
acțiuni, grupate în jurul a 4 ținte: o rețea coerentă de zone protejate, un plan al UE de 
refacere a naturii, facilitarea schimbării transformaționale, Uniunea Europeană 
pentru o agendă globală ambițioasă în materie de biodiversitate. Lista propunerilor 
legislative și a inițiativelor fără caracter legislativ este însoțită de un calendar 
orientativ pentru fiecare dintre acțiunile planificate pentru perioada 2020-2024.  

De asemenea, în cadrul ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă 
și privatizare a fost prezentată și poziția României din cadrul videoconferinței 
informale a Consiliului pentru agricultură și pescuit din 8 iunie 2020, așa cum 
reiese din Fișa de informare privind Strategia „De la fermă la consumator - pentru 
un sistem alimentar echitabil, sănătos şi ecologic”,  prezentată de Direcția pentru 
Uniunea Europeană, în care se menționează faptul că „obiectivele specifice stabilite 
în cele două strategii sunt adecvate în condițiile în care se asigură resursele 



 4 

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 aceleași standarde și cerințe. 
Promovarea acestor ținte ar trebui să fie făcută numai după analize aprofundate de 
impact și soluții alternative pentru fermieri”. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea unui proiect de opinie favorabil 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – „Strategia UE privind 
biodiversitatea pentru 2030 – readucerea naturii în viețile noastre” pe care să-l 
înainteze Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. 

                                                      
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

             Gheorghe ȘIMON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

                                                                                                                                                       
     Consilier parlamentar, 
                         Anca Chiser 
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