Informații utile despre Biodiversitate pentru autoritățile locale
Conform Convenției Diversității Biologice, ”biodiversitatea” înseamnă varietatea organismelor
vii din toate mediile, inclusiv ecosistemele terestre, marine sau alte ecosisteme acvatice precum
și include diversitate în interiorul și între specii și ecosisteme.
Autoritățile locale și Biodiversitatea
Serviciile de ecosistem ce rezultă din biodiversitate ne oferă alimente, produse brute, oxigen,
apă de băut curată, sol fertil, protecție împotriva dezastrelor naturale și polenizare. De
asemenea, contribuie la sănătatea noastră, la un aspect estetic plăcut și la oportunități
rezonabile de investiții și locuri de muncă. In UE, aproximativ 14,6 milioane de locuri de muncă
sunt direct legate de aceste servicii1, în timp ce beneficiile financiare ce rezultă turism și alte
activități desfășurate în ariile aflate sub rețeaua ecologică Natura 2000 sunt estimate la 200300 miliarde de euro2.
Aceste beneficii naturale ”gratuite” sunt însă în pericol: 25% din speciile europene sunt pe cale
de dispariție, majoritatea ecosistemelor noastre sunt etichetate ca ”degradate” și 30% din
suprafața UE prezintă grade de fragmentare de la foarte ridicat la moderat din cauza extinderii
infrastructurii3. Neluarea unor măsuri pentru combaterea pierderii biodiversității și implicit a
serviciilor de ecosistem ne-ar putea costa 50 de miliarde de euro pe an4.
Este evident ca fiecare parte interesată ar trebui să ia acțiuni favorabile conservării
biosiversității înainte de a fi prea târziu. În această perspectivă, autoritățile locale joacă un rol
esențial în conturarea stării mediului încojurător pe viitor și de aceea este important să realizeze
că este în interesul lor să lucreze pentru protecția mediului. Biodiversitatea este un element
cheie pentru standardele de viață la nivel local: în orașe biodiversitatea ne aprovizionează cu un
aer mai curat, apă potabilă, ajută în adaptarea la evenimente meteorologice extreme și ne oferă
spații verzi pentru activități recreaționale, în timp ce în mediul rural populația trăiește în și din
serviciile oferite de natură.
Strategia pentru Biodiversitate 2020 a Uniunii Europene și relevanța acesteia
pentru autoritățile locale
Uniunea Europeană a recunoscut faptul că pierderea biodiversității este una din cele mai mari
provocări legate de protecția mediului în Statele Membre și a adoptat astfel o nouă strategie cu
scopul de a opri acest proces. Strategia cuprinde șase obiective principale ce includ un număr de
acțiuni a căror implementare este necesară mai ales la nivel local.
Obiectivul 1 – Implementarea integrală a Directivei Păsări și Directivei Habitate.
Primul obiectiv are ca scop implementarea adecvată a celor două Directive și
îmbunătățirea mechanismului de bază al UE dedicat protecției mediului: rețeaua
Natura 2000.
Acest obiectiv este relevant pentru autoritățile locale întrucât acestea sunt implicate în rețeaua
Natura 2000 prin definirea planurilor de administrare și planificare spațială. Obiectivul prevede
ca 100% mai multe habitate și 50% mai multe specii incluse în Directivele Habitate și Păsări
trebuie să dobândească un statut de conservare îmbunătățit până în 2020. Pentru a îndeplini
acest obiectiv strategia apelează la integrarea cerințelor de protecție și administrare în politicile
majore de apă și utilizarea terenurilor, la promovarea schimbului de experiență și bune practice
și la intensificarea cooperării între părțile interesate.
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Obiectivul 2 – Menținerea și restaurarea ecosistemelor și serviciilor de ecosistem.
Al doilea obiectiv se concentrează pe restaurarea ecosistemelor degradate și a
serviciilor acestora până în 2020 prin evaluarea statutului lor, construirea unei
Strategii de Infrastrcutură Verde și evitarea pierderii nete a biodiversității.
Până în anul 2020, 15% din ecosistemele degradate ar trebui să fie restaurate, odată cu
implementarea Infrastructurii Verzi. Autoritățile locale pot avea un rol major în stabilirea, până
în 2014, a planului strategic care cartografiază și evaluează statutul ecosistemelor și în același
timp fixează priorități pentru restaurarea lor și a serviciilor de ecosistem la nivelul UE, național
și sub-național. În plus, în rolul lor ca principale părți interesate în planificare spațială, vor avea
un cuvânt greu de spus când se va discuta despre implementarea cu succes a Infrastructurii
Verzi, inițiativă care va asigura funcționarea adecvată a ecosistemelor prin introducerea de
legături între ecosisteme in zonele cu grad ridicat de fragmentare. Combaterea pierderii nete a
biodiversității este de asemenea dependentă de acțiunile întreprinse la nivel local, întrucât toate
investițiile pe plan local trebuie să treacă de așa-zisa `evaluare a biodiversității` care garantează
că niciun efect dăunator mediului nu este făcut fără o compensare corespunzătoare.
Obiectivul 3 – Majorarea contribuției din agricultură și silvicultură pentru
biodiversitate. Al treilea obiectiv urmărește să integreze conservarea
biodiversității în politicile de agricultură și silvicultură prin încurajarea
proprietarilor de păduri și terenuri agricole la adoptarea unei administrări
durabile.
Autoritățile locale – proprietari potențiali de păduri și terenuri agricole dar și puncte de contact
pentru fermieri și silvicultori – pot fi garanți pentru îndeplinirea obiectivelor pentru
biodiversitate prin implementarea unei administrări durabile precum și prin adoptarea
schemelor agricole din cadrul Programului UE pentru Dezvoltare Rurală. Mai mult, Strategiile
Dezvoltării Rurale vor necesita îndeplinirea unor obiective pe plan local bine determinate legate
de biodiversitate.
Obiectivul 5 – Combaterea speciilor alogene invazive. Speciile alogene invazive se
adaptează în zone din afara mediilor naturale cărora aparțin în mod normal și pot
cauzează daune economice și de mediu în jurul a 12.5 miliarde de euro in fiecare
an. Aceste specii trebuie să fie controlate sau eradicate.
Pentru a proteja ecosistemele și pentru a opri dispersia speciilor invazive este nevoie de un
sistem de pre-atenționare și de un mecanism de răspuns rapid, în special la nivel local, unde
aceste specii cauzează cele mai mari daune.
Pentru a sprijini implementarea Strategiei, Comisia Europeană va lucra în strânsă cooperare cu
Statele Membre și alte părți interesate la Structura Comună de Implementare care va specifica
acțiunile viitoare necesare implementării.
Această broșură este generos finanțață de către Comisia Europeană dar nu reflectă în mod
necesar poziția oficială a acesteia.

Pentru mai multe informații, accesați site-ul nostru: www.ceeweb.org

