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Ref.:  Conservarea biodiversității și Raportul referitor la implementarea Inițiativei UE 

privind polenizatorii,  principalele teme abordate în cea de-a doua zi a 

Consiliului Informal de Mediu al UE 

                                                                                     București, 21 iulie 2021 

 

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos, a participat astăzi la lucrările celei 

de-a doua zile a Consiliului Informal de Mediu, care a debutat ieri la Ljubljana. 

Evenimentul reunește miniștrii mediului din Uniunea Europeană și este organizat sub 

egida Președinției Sloveniei a Consiliului UE.  

Temele abordate în ultima zi a Consiliului au vizat pregătirile pentru COP15 al Convenției 

privind diversitatea biologică, precum și prezentarea Raportului referitor la 

implementarea Inițiativei UE privind polenizatorii.  

Legat de Cadrul global post-2020 privind biodiversitatea, ministrul mediului din România 

a punctat:  

„Obiectivul Cadrului global post-2020 privind biodiversitatea este să asigure acțiuni 

urgente la nivelul întregii societăți și să pună biodiversitatea pe calea redresării, în 

beneficiul planetei și al oamenilor. Prin urmare, este necesar să se depună toate 

eforturile pentru a stabili un acord privind un nou cadru global ambițios pentru perioada 

de după 2020, la COP15. Planeta are nevoie urgent de o schimbare pentru a  stopa 

pierderea biodiversității, iar 2021 reprezintă cea mai mare oportunitate de a face ca 

această schimbare să aibă loc. Trebuie să jucăm un rol activ în procesul internațional de 

negociere. Realizarea unui cadru ambițios pentru biodiversitate la nivel mondial după 

2020 va necesita o cooperare mai strânsă cu partenerii internaționali. Considerăm, de 

asemenea, că este necesară o abordare de ansamblu a societății, cu un angajament 

puternic din partea tuturor actorilor și sectoarelor. Protejarea și refacerea 
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biodiversității este singura modalitate de a păstra calitatea și continuitatea vieții umane 

pe Pământ”.  

În ceea ce privește Raportul referitor la implementarea Inițiativei UE privind 

polenizatorii, România și-a exprimat preferința pentru o abordare care să ia în 

considerare variabilitatea naturală a dimensiunilor coloniilor de albine. „Sunt necesare 

strategii și acțiuni comune pentru stoparea declinului polenizatorilor sălbatici. În acest 

sens, am identificat câteva considerații pentru stabilirea unui sistem de monitorizare la 

nivelul UE pentru polenizatori: stabilirea de măsuri specifice pentru protecția 

polenizatorilor sălbatici, integrate în politicile agricole și de conservare a biodiversității, 

implicarea comunităților științifice, dar și furnizarea de fonduri pentru studii specifice’’, 

a declarat ministrul Barna Tánczos.  

 

Demnitarul a arătat, totodată, că „având în vedere că 22.8% din teritoriul României 

reprezintă situri Natura 2000, Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru 

Conservarea Biodiversității 2030 va include măsuri pentru conservarea speciilor și 

habitatelor esențiale pentru polenizatori. Este nevoie să intensificăm eforturile 

suplimentare pentru identificarea speciilor de polenizatori sălbatici care nu sunt incluse 

în anexele Directivei Habitate”. 
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