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Noua PAC va trebui s? abordeze 
provoc?rile legate de declinul 
polenizatorilor în Europa

Fondurile publice trebuie s? sprijine 
serviciile ecosistemice de baz? ?i s? 
îmbun?t??easc? condi?iile de 
agro-mediu

Pactul Verde European ?i strategiile 
sale necesit? politici eficiente pentru a 
realiza o tranzi?ie verde real? ?i just?

Indexul Polenizator 

PAC & Pol eni zat or

Cet??enii europeni solicit? din ce în ce mai mult îmbun?t??irea modului în care este monitorizat 
impactul ?i eficien?a politicilor care afecteaz? mediul ?i peisajul. Din acest motiv, BeeLife propune 
introducerea no?iunii de Index Polenizator  ca indicator  de impact în cadrul politicilor  UE, 
inclusiv în, dar  f?r? a se limita la, noua Politic? Agr icol? Comun? (PAC).

Polenizatorii, nu numai albinele, ci ?i alte specii, sunt alia?ii no?tri esen?iali în men?inerea unui sistem 
de produc?ie alimentar? durabil ?i productiv, precum ?i a rezilien?ei ecosistemelor. Curtea de Conturi 
European? a denun?at ineficien?a politicilor publice care vizeaz? protejarea polenizatorilor [1] ?i 
îmbun?t??irea condi?iilor generale de mediu ?i a biodiversit??ii în peisajele agricole [2]. Exist? o 
nevoie tot mai mare de m?sur?tori mai bine ?intite ?i de o implementare eficient? a politicilor 
existente pentru a realiza îmbun?t??iri reale în domeniu, precum Directiva privind utilizarea durabil? a 
pesticidelor [3], care promoveaz? m?suri benefice (de exemplu, gestionarea integrat? a d?un?torilor).

Indexul Polenizator  are poten?ialul de a contr ibui la îmbun?t??irea responsabilit??ii, 
monitor izând eficacitatea cheltuielilor  publice ?i indicând când sunt necesare modific?r i.
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Identificarea peisajelor favorabile / 
nefavorabile pentru polenizatori

Eficien?a politicilor care vizeaz? 
îmbun?t??irea s?n?t??ii albinelor 
atât în cadrul, cât ?i în afara PAC 
(multiplicarea resurselor de hran?, 
îmbun?t??irea habitatelor, sc?derea 

utiliz?rii pesticidelor)

Poten?ialul de polenizare

Bog??ia melifer? de-a lungul anului 
într-o anumit? zon? (disponibilitatea 

resurselor nutri?ionale legate de 
condi?iile climatice ?i de mediu)

Poluarea în zonele în care politicile 
agricole sau referitoare la peisaj au 
un efect direct sau indirect, fa?? de 

indicatorul intensit??ii utiliz?rii 
pesticidelor ?i, eventual, evaluarea 

utiliz?rilor ilegale

Abunden?a ?i 
bog??ia 

polenizatorilor 
în peisajele 

agricole

Rata pierderilor 
coloniilor de 

albine 
iarna/vara

Bog??ia 
botanic? a 
matricelor 
colectate de 

albine

Nivelul contamin?rii 
cu pesticide în 

matricele colectate de 
albine (astfel albinele 

e?antioneaz? 
împrejurimile)

Num?rul de 
colonii de 

albine pe km²

Parametr i

Informa?ii furnizate
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- Abilitarea autor it??ilor  s? calibreze ?i s? recalibreze cheltuielile publice.
- Identificarea neajunsur ilor  sau a efectelor  nedor ite ale acestor  politici.
- Îmbun?t??irea transparen?ei ?i responsabilit??ii pentru eficacitatea investi?iilor  publice, care vizeaz? 

îmbun?t??irea protec?iei polenizator ilor  ?i a biodiversit??ii. 

OBIECTIVE

Pentru mai multe informa?ii, v? rug?m s? consulta?i urm?toarele documente:

- Raport privind viitorul PAC ?i al polenizatorilor: https://link.bee-life.eu/CAP2020
- Document de prezentare privind Indexul Polenizator: 

https://link.bee-life.eu/Pollinator_Index1
- Articol care detaliaz? propunerea noastr? pentru Indexul Polenizator: 

https://link.bee-life.eu/Article_PollinatorIndex

Indexul Polenizator este o cutie de instrumente, o oportunitate de a permite autorit??ilor s? calibreze 
cheltuielile publice ?inând cont de un indicator util al condi?iilor reale din câmp.  Indexul Polenizator va 
permite în special autorit??ilor s? identifice deficien?ele sau efectele nedorite ?i s? elaboreze strategii pentru a 
le contracara. Indexul Polenizator poate fi introdus al?turi de o serie de m?suri pe termen lung pentru a reu?i 
transpunerea în realitate a ambi?iilor europene pentru o tranzi?ie verde, înglobate în Acordul verde al UE ?i în 
strategiile sale ?De la ferm? la furculi??? ?i Biodiversitate. 

Comisia European? are deja în vedere crearea unui indice al polenizatorilor în cadrul Ini?iativei UE pentru 
polenizatori [4]. Cu toate acestea, respectiva inten?ie nu a devenit înc? realitate ?i risc? s? fie l?sat? în afara 
politicilor vitale, cum ar fi PAC, a c?rei reform? este în prezent în curs de negociere. Pentru realizarea acestui 
deziderat ?i aplicarea sa la toate celelalte politici care au impact asupra polenizatorilor, BeeLife solicit? ?i 
promoveaz? crearea Indexului Polenizator. BeeLife r?mâne la dispozi?ia institu?iilor ?i cercet?torilor europeni 
pentru a contribui la dezvoltarea Indexului Polenizator.

Indicele Polenizator este un posibil instrument care promite s? îmbun?t??easc? în?elegerea impactului nostru 
asupra mediului. Motiva?ia BeeLife pentru a sprijini dezvoltarea acestui instrument este de a ajuta la 
îmbun?t??irea pe termen lung a condi?iilor pentru polenizatori.
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BeeLife European Beekeeping Coordination este un ONG care activeaz? pentru protec?ia 
polenizator ilor  din Europa, corelând observa?iile de teren, ?tiin?a ?i politica. Are mai mult de 20 de 
membr i, asocia?ii apicole ?i agr icole provenind din difer ite state membre ale UE.
www.bee-life.eu
info@bee-life.eu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0128
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