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1. INTRODUCERE 

În perioada decembrie 2017 - martie 2018, Comisia a efectuat ample consultări
1
 cu părțile 

interesate, inclusiv cu publicul larg, cu autoritățile publice cu atribuții în domeniul conservării 

naturii și agriculturii, cu mediul academic, cu organizațiile neguvernamentale de protecție a 

mediului, cu sectorul apicol și al producției agricole, precum și cu alte sectoare de gestionare 

a terenurilor. Prezentul raport sintetizează contribuțiile primite în urma: (i), unei consultări 

publice deschise la care s-au primit peste 66 000 de răspunsuri; (ii) unui atelier de lucru al 

experților, cu o durată de două zile; și (iii) consultării unor grupuri de experți și comitete 

ale Comisiei. Raportul este structurat în jurul a trei domenii prioritare ale inițiativei, astfel 

cum figurează în foaia de parcurs
2
.  

2. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR DE CONSULTARE 

2.1. Prioritatea I: Îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la polenizatori 

În cadrul consultării publice, aproape toți respondenții (peste 95 %) au considerat că este 

importantă o îmbunătățire a cunoștințelor cu privire la polenizatori și la cauzele și 

consecințele declinului acestora. Cel puțin două treimi din părțile interesate din toate 

grupurile
3
 au considerat că declinul polenizatorilor este alarmant și că este important să se 

abordeze lacunele de cunoștințe, care ar putea ascunde amploarea problemei.  

Una dintre principalele lacune identificate de către experți în cadrul atelierului de lucru a fost 

absența datelor privind abundența și evoluția populațiilor de polenizatori sălbatici. Aceștia au 

subliniat necesitatea unui proces de monitorizare la nivelul UE pentru eliminarea deficitelor 

de date. Experții au sugerat dezvoltarea a diferite instrumente și abordări care să faciliteze 

procesul de monitorizare, cum ar fi codul de bare ADN și învățarea automată. O altă 

modalitate de a realiza acest lucru ar fi o mai mare implicare a publicului în domeniul științei. 

Aproape toți respondenții la consultarea publică au considerat că este importantă cercetarea 

factorilor care amenință polenizatorii și a impactului scăderii numărului acestora asupra 

ecosistemelor naturale și a societății umane. În cadrul atelierului, experții au subliniat 

necesitatea unor cercetări suplimentare privind efectele combinate ale diferitelor amenințări, 

privind capacitatea de rezistență a populațiilor de polenizatori și legăturile funcționale dintre 

polenizatori și plantele polenizate. De asemenea, aceștia au subliniat necesitatea de a se 

îmbunătăți disponibilitatea datelor, în special cu privire la situația habitatelor de polenizatori, 

utilizarea și administrarea terenurilor agricole, precum și utilizarea pesticidelor. 

În ansamblu, comunitatea științifică a subliniat nevoia de a se consolida capacitățile de 

cercetare, în special în regiunile mai puțin cercetate din UE. Au fost identificate diverse 

instrumente de finanțare ca fiind relevante, iar programul-cadru al UE pentru cercetare și 

inovare a fost considerat esențial. 

                                                            
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm 
2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/136668/attachment/090166e5b6db6927 
3 Analiza consultării publice a împărțit respondenții în categorii, și anume persoane fizice și patru grupuri de organizații (din 

sectorul agroalimentar, din sectorul apiculturii, din sectorul naturii/mediului și din alte sectoare). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/136668/attachment/090166e5b6db6927
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2.2. Prioritatea II: Abordarea cauzelor care conduc la declinul polenizatorilor 

O mare majoritate a respondenților la consultarea publică (75 % din sectorul agroalimentar și 

peste 90 % din alte grupuri) a considerat că agricultura intensivă și utilizarea pesticidelor sunt 

cele mai importante amenințări pentru polenizatori. Trei sferturi din respondenții din sectorul 

agroalimentar au considerat că acestea sunt factori majori care conduc la scăderea numărului 

de polenizatori. În cazul altor grupuri de părți interesate, proporția a fost semnificativ mai 

mare (95 % sau mai mult). Alte amenințări, printre care urbanizarea, poluarea, speciile 

alogene invazive, bolile și schimbările climatice au fost considerate importante de cel puțin 

jumătate din respondenții fiecărui grup de părți interesate. Respondenții individuali au acordat 

o importanță mai mare schimbărilor climatice și bolilor, comparativ cu opinia altor grupuri de 

părți interesate. 

Respondenții la consultarea publică au considerat că cele mai importante acțiuni menite să 

combată declinul polenizatorilor sunt: (i) evaluarea riscurilor pesticidelor pentru polenizatori; 

și (ii) sprijinirea habitatelor acestora, mai ales în zonele rurale, atât în interiorul, cât și în afara 

siturilor Natura 2000. Cu toate acestea, o mare majoritate a respondenților (cel puțin jumătate 

din fiecare grup de părți interesate) au considerat, de asemenea, că este important să se 

abordeze alte amenințări pentru polenizatori, inclusiv prin implicarea activă a sectorului privat 

și a comunităților locale.  

Experții care au participat la atelierul de lucru s-au axat, în principal, pe refacerea și 

menținerea habitatelor polenizatorilor în peisajele rurale și urbane și pe abordarea 

amenințărilor pe care pesticidele le reprezintă pentru polenizatori. O majoritate a experților a 

identificat directiva privind habitatele și politica agricolă comună a UE ca fiind instrumentele-

cheie de protejare și de sprijinire a habitatelor polenizatorilor. Experții au convenit, pe scară 

largă, faptul că implicarea agricultorilor va fi crucială în crearea unui mediu favorabil pentru 

polenizatori în zonele rurale. De asemenea, aceștia au subliniat importanța zonelor urbane și 

potențialul marilor proiecte de infrastructură, cum ar fi transportul și energia, pentru crearea 

de habitate și asigurarea faptului că acestea sunt conectate la teritoriul mai amplu. 

Pentru a reduce amenințarea pe care o reprezintă pesticidele, experții au subliniat necesitatea 

de a se îmbunătăți evaluarea riscurilor și de a se reduce expunerea polenizatorilor la pesticide. 

De asemenea, experții au considerat că este important să se includă în evaluare speciile de 

polenizatori sălbatici, precum și măsuri explicite pentru reducerea impactului pesticidelor 

asupra polenizatorilor, în temeiul Directivei UE privind utilizarea durabilă a pesticidelor
4
. 

2.3. Prioritatea III: Intensificarea acțiunilor de conștientizare, precum și 

îmbunătățirea colaborării și a schimbului de cunoștințe 

Peste 90 % din respondenții la consultarea publică au subliniat importanța creșterii gradului 

de conștientizare, a implicării publicului în identificarea de soluții și a facilitării colaborării și 

a schimbului de cunoștințe. Respondenții au evidențiat necesitatea unei inițiative a UE pentru 

sprijinirea acțiunilor la nivel național, regional și local. Au existat sugestii diferite privind 

modul în care cunoștințele pot deveni disponibile pe scară largă, însă, în ansamblu, părțile 

interesate au fost de acord cu necesitatea unei platforme centrale de acces deschis la 

cunoștințe. 

                                                            
4 Directiva 2009/128/CE. 
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Experții au exprimat o largă susținere pentru implicarea publicului în domeniul științei și au 

recunoscut rolul de catalizator pe care instituțiile de învățământ precum școlile și muzeele îl 

pot juca în acest sens. În contextul în care există o serie de platforme care sprijină colaborarea 

dintre părțile interesate, experții au considerat că ar trebui să se consolideze în continuare 

capacitatea de colaborare. 

3. CONCLUZIE 

S-a ținut seama de toate contribuțiile la consultarea publică, dar, având în vedere gama amplă 

de opinii exprimate, documentul de politică final ar putea să nu reflecte neapărat toate aceste 

opinii. Inițiativa va răspunde nevoilor identificate în materie de cunoștințe prin intermediul 

unor acțiuni care vor reuni cunoștințele care există deja în acest domeniu și le vor face 

accesibile unui public larg și, în același timp, se vor dobândi cunoștințe noi, pentru a se 

elimina lacunele actuale. De asemenea, inițiativa va aborda amenințările cunoscute pentru 

polenizatori, fie directe (agricultura intensivă și utilizarea pesticidelor, speciile alogene 

invazive), fie indirecte (schimbările climatice, bolile și poluarea). Inițiativa va sprijini 

colaborarea și acțiunile la toate nivelurile pentru a permite un răspuns coordonat din partea 

UE la această problemă. Inițiativa are rolul, de asemenea, să implice societatea în ansamblu, 

prin promovarea și sprijinirea acțiunilor întreprinse de către publicul larg și de către sectorul 

privat. 
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