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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI PĂDURILE

Uniunea Europeană (UE) nu are o politică forestieră comună. Totuși, numeroase politici și
inițiative europene au un impact asupra pădurilor, nu numai pe teritoriul Uniunii, ci și în țări
terțe.

Ce înseamnă o pădure? Nu există un răspuns comun pentru toate statele membre la această
întrebare, aparent simplă. În vederea colectării de statistici forestiere internaționale, sunt
considerate păduri terenurile cu o suprafață mai mare de 0,5 hectare pe care suprafața acoperită
de copaci depășește 10 % și pe care copacii pot atinge o înălțime minimă de 5 metri la maturitate.

SITUAȚIA PĂDURILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ: ECOSISTEME
PREȚIOASE CU FAȚETE ȘI UTILIZĂRI MULTIPLE

A. Peisajul forestier european, un mozaic modelat în mare măsură de către om
Conform acestei definiții, pădurile din UE se întind pe 161 de milioane de hectare (4 % din
suprafețele forestiere mondiale). Ele acoperă 38 % din suprafața Uniunii, în mod neuniform:
pădurile din șase state membre (Finlanda, Franța, Germania, Polonia, Spania și Suedia)
reprezintă două treimi din suprafețele forestiere europene (a se vedea fișa 5.2.10). În plus, la
nivel național, dimensiunile lor variază semnificativ: dacă în Finlanda, Suedia și Slovenia peste
60 % din suprafața țării este acoperită de păduri, în Țările de Jos și Regatul Unit această proporție
este de numai 11 %. În plus, spre deosebire de numeroase regiuni ale lumii în care despăduririle
rămân o problemă majoră, suprafața forestieră a UE este în creștere. Ea a crescut cu aproximativ
11 milioane de hectare între 1990 și 2010, în special ca urmare a expansiunii sale naturale și a
eforturilor de împădurire.
Numeroasele tipuri de păduri din Uniunea Europeană reflectă diversitatea sa geoclimatică
(păduri boreale, păduri alpine de conifere etc.). Într-adevăr, arealul lor depinde, în special, de
climă, sol, altitudine și topografie. Numai 4 % dintre păduri rămân neafectate de intervenția
omului. 8 % sunt plantații, iar restul aparține categoriei pădurilor „semi-naturale”, adică
modelate de om. De altfel, majoritatea pădurilor europene sunt deținute de proprietari privați
(aproximativ 60 % din suprafețe, față de 40 % de păduri publice).
B. Multifuncționalitatea pădurilor: rolul lor ecologic, economic și social
Din punct de vedere ecologic, pădurile furnizează numeroase servicii ecosistemice. Ele
contribuie la protejarea solurilor (împotriva eroziunii), participă la circuitul apei în natură și
echilibrează clima la nivel local (mai ales prin evapotranspirație), precum și la nivel mondial
(îndeosebi prin stocarea carbonului). Pădurile protejează și biodiversitatea, ca habitat pentru
numeroase specii.
Din punct de vedere socioeconomic, exploatarea pădurilor generează resurse, în special lemn.
Din cele 161 de milioane de hectare de pădure, 134 de milioane sunt disponibile pentru
furnizarea de lemn (nicio restricție juridică, economică sau ecologică nu îngrădește această
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utilizare). În plus, pe aceste suprafețe tăierile reprezintă numai două treimi din creșterea
volumului anual de lemn. Principala utilizare este energetică, cu 42 % din volum, față de 24 %
pentru fabricile de cherestea, 17 % pentru industria hârtiei și 12 % pentru sectorul panourilor.
Aproximativ jumătate din energia regenerabilă consumată în UE este produsă din lemn. În
plus, pădurile furnizează produse „nelemnoase” (altele decât lemnul), printre care se numără în
special alimente (ciuperci și fructe de pădure), plută, rășină și uleiuri. Ele oferă, de asemenea,
cadrul pentru anumite servicii (vânătoare, turism etc.). Astfel, pădurile sunt o sursă de locuri de
muncă, în special în zonele rurale. Sectorul forestier (silvicultură, industria lemnului și a hârtiei)
reprezintă în jur de 1 % din PIB-ul UE, această valoare putând ajunge până la 5 % în Finlanda,
și oferă aproximativ 2,6 milioane de locuri de muncă. În fine, pădurile ocupă un loc important
în cultura europeană.
C. Amenințările abiotice și biotice, provocări agravate de schimbările climatice.
Printre factorii abiotici (adică fizici sau chimici) care amenință pădurile, se pot enumera
incendiile (în special în zona mediterană), secetele, furtunile (în medie, în cursul ultimilor
șaizeci de ani, două furtuni anual au produs daune considerabile pădurilor europene) și poluarea
atmosferică (emisiile provenind de la traficul rutier). În plus, fragmentarea pădurilor, ca
urmare a construcției de infrastructuri de transport, reprezintă un risc pentru biodiversitate. În
privința factorilor biotici, animalele (insecte, cervide) și bolile pot deteriora pădurile. În total,
aproximativ 6 % din suprafață este afectată de cel puțin unul dintre acești factori.
Schimbările climatice reprezintă deja provocări pentru pădurile europene. Acestea vor afecta,
probabil, în mod diferențiat din punct de vedere geografic, viteza de creștere a pădurilor, aria
lor de răspândire și cea a anumitor paraziți, precum și frecvența și intensitatea fenomenelor
meteorologice extreme. Adaptarea pădurilor la aceste evoluții și contribuția la combaterea lor
(datorită, de exemplu, înlocuirii energiilor și materialelor neregenerabile cu lemnul) sunt două
provocări majore.
Astfel, pădurile UE generează așteptări multiple, care uneori se contrazic, așa cum ilustrează
tensiunile existente între exploatarea și protejarea lor. Unul dintre țelurile principale ale
guvernanței forestiere constă în concilierea acestor tensiuni.

POLITICI ȘI INIȚIATIVE FORESTIERE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:
CHESTIUNEA COERENȚEI

Tratatele nu menționează pădurile în mod specific, astfel că UE nu are o politică forestieră
comună. Așadar, politica forestieră rămâne în special o competență națională. Cu toate acestea,
numeroase acțiuni europene au un impact asupra pădurilor din UE și țările terțe.
A. Un nou cadru de referință european pentru acțiunile forestiere
În septembrie 2013, Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie a UE pentru păduri
(COM(2013)0659), propunând un cadru european de referință pentru elaborarea politicilor
sectoriale care au impact asupra pădurilor. Această strategie are ca principii directoare
gestionarea durabilă a pădurilor și promovarea rolului lor multifuncțional, utilizarea eficace a
resurselor și responsabilitatea UE față de păduri la nivel mondial. Acest document conține, de
asemenea, orientări strategice pentru acțiunile Comisiei Europene și ale statelor membre. De
exemplu, Comisia va elabora criterii de gestionare durabilă a pădurilor. În septembrie 2015,
aceasta a adoptat un plan multianual de punere în aplicare a strategiei forestiere în care sunt
enumerate acțiunile prevăzute.
Strategia este însoțită de o schemă directoare (SWD (2013) 343) care identifică măsuri pentru
a răspunde provocărilor din sectorul european al lemnului.
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B. O gamă variată de acțiuni ale Uniunii Europene au un impact asupra pădurilor: o mare
varietate
1. Politica agricolă comună (PAC), principala sursă de finanțare europeană pentru păduri
Aproximativ 90 % din fondurile UE pentru păduri provin din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR). În ultima perioadă de programare, 2007-2013, a fost prevăzută
suma de aproximativ 5,4 miliarde EUR din bugetul FEADR pentru cofinanțarea măsurilor
specifice din domeniul forestier. În urma recentei reforme a PAC, în decembrie 2013 a
fost publicat noul Regulament privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR
[Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, a se vedea fișa 5.2.6]. Pentru simplificare, pentru perioada
2015-2020, o singură măsură specifică include toate tipurile de ajutoare pentru investițiile în
păduri. Această măsură acoperă investițiile în dezvoltarea de zone forestiere și îmbunătățirea
viabilității pădurilor: împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, crearea unor sisteme
agroforestiere, prevenirea și repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii, catastrofe naturale
și evenimente catastrofice, investițiile pentru creșterea rezistenței și a valorii ecologice a
ecosistemelor forestiere și investițiile în tehnicile forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și
comercializarea produselor forestiere. În plus, o altă măsură este destinată să finanțeze serviciile
silvice, de mediu și climatice și conservarea pădurilor. Sunt prevăzute și măsuri care nu sunt
specifice domeniului forestier (de exemplu, plăți în cadrul programului Natura 2000 și în
temeiul Directivei-cadru privind apa). Statele membre trebuie să aleagă măsurile din domeniul
forestier pe care le vor pune în aplicare, precum și sumele aferente, în cadrul programelor lor de
dezvoltare rurală. Aproximativ 8,2 miliarde de euro din cheltuielile publice au fost programate
pentru perioada 2015-2020 (27 % pentru împăduriri, 18 % pentru îmbunătățirea rezistenței
acestora și 18 % pentru prevenirea daunelor).
2. Celelalte acțiuni ale Uniunii Europene care implică pădurile: privire de ansamblu
Comercializarea materialului forestier de reproducere este reglementată la nivel european
de Directiva 1999/105/CE. Regimul fitosanitar european vizează combaterea propagării
organismelor dăunătoare pădurilor (Directiva 2000/29/CE). De altfel, UE acordă fonduri pentru
cercetare în domeniul forestier, în special în cadrul programului Orizont 2020. La rândul său,
politica energetică a stabilit ca obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic creșterea cotei
energiei din surse regenerabile la 20 % din consumul total de energie până în 2020, fapt ce ar
urma să mărească cererea de biomasă forestieră (Directiva 2009/28/CE). În plus, noul cadru
al UE în materie de climă și energie pentru 2030 prevede majorarea acestei cote la 27 %. De
altfel, proiectele forestiere pot fi cofinanțate, în cadrul politicii de coeziune, de Fondul european
de dezvoltare regională (în special prevenirea incendiilor, producția de energie din surse
regenerabile, pregătirea pentru schimbările climatice etc.). Fondul de solidaritate [Regulamentul
(CE) nr. 2012/2002 al Consiliului] urmărește susținerea statelor membre confruntate cu dezastre
naturale majore, cum ar fi furtunile și incendiile de pădure. Mecanismul de protecție civilă al
UE (Decizia nr. 1313/2013/CE, UE) poate fi activat în cazul unor crize ce depășesc capacitatea
statelor membre, precum anumite incendii forestiere (Grecia, 2007 și 2012) și anumite furtuni.
În plus, în jur de 37,5 milioane de hectare de pădure aparțin rețelei Natura 2000 pentru
protejarea naturii, create în cadrul politicii de mediu a Uniunii Europene. Utilizarea rațională a
pădurilor face parte dintre prioritățile tematice ale noului program de mediu și politici climatice
al Uniunii Europene [LIFE 2014-2020, Regulamentul (UE) nr. 1293/2013]. De asemenea,
strategia UE pentru biodiversitate (COM(2011)0244) prevede punerea în aplicare, până în 2020,
a unor planuri de gestionare durabilă a pădurilor publice. EFFIS este sistemul european de
informații privind incendiile forestiere, care monitorizează aceste incendii. De asemenea, UE
promovează achizițiile publice pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu (COM(2008)400),
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care pot promova cererea de lemn produs în mod durabil. A fost creată o etichetă europeană
ecologică pentru parchet, mobilă și hârtie. De altfel, planul de acțiune FLEGT prevede „acorduri
de parteneriat voluntare” cu țările producătoare de lemn, iar Regulamentul (UE) nr. 995/2010,
în vigoare din martie 2013, interzice introducerea pe piață a lemnului recoltat ilegal.
UE participă, de asemenea, la numeroase activități internaționale privind pădurile (de exemplu,
Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice). La nivel paneuropean, Forest Europe
rămâne principală inițiativă politică din domeniul forestier. Sunt în curs negocieri privind un
acord obligatoriu din punct de vedere juridic referitor la gestionarea și utilizarea durabilă a
pădurilor. În cadrul politicii sale climatice, pe lângă faptul că participă la negocierile de la
nivel mondial privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, UE a făcut primii pași spre
integrarea agriculturii și silviculturii în politica sa climatică (Decizia (UE) nr. 529/2013 privind
normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu
efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației
terenurilor și silvicultură). În plus, UE și-a stabilit ca obiectiv să oprească reducerea acoperirii
forestiere a planetei până în 2030 cel târziu și să reducă defrișările din zonele tropicale cu cel
puțin 50 % până în 2020 (COM(2008)0645). Uniunea finanțează proiecte în cadrul programului
REDD+, care vizează reducerea emisiilor legate de despăduriri și de degradarea pădurilor în
Asia, Africa și America Latină. În cele din urmă, politica de vecinătate poate contribui la rândul
ei; astfel, programul FLEG II dispune de 9 milioane EUR pentru perioada 2012-2016 pentru
a favoriza buna guvernanță forestieră, gestionarea durabilă a pădurilor și protecția lor în țările
situate la est de UE.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European este colegislator împreună cu Consiliul în numeroase domenii care au
un impact asupra pădurilor, de exemplu agricultura, mediul etc. (în cadrul procedurii legislative
ordinare). În plus, Parlamentul adoptă împreună cu Consiliul bugetul UE. Parlamentul și-
a pus amprenta asupra a numeroase dosare legislative finalizate recent, care au un impact
asupra pădurilor (de exemplu, politica agricolă comună). Alte dosare sunt în curs de examinare,
printre care modificarea Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile - 2012/0288(COD). De asemenea, Parlamentul European adoptă periodic rezoluții
care au legătură cu pădurile. În trecut, Rezoluția sa din 30 ianuarie 1997 (T4-0026/1997)
a dus la adoptarea de către Consiliu a strategiei forestiere a UE în 1998. Parlamentul și-a
exprimat apoi, în Rezoluția sa din februarie 2006 (T6-0068/2006), sprijinul pentru punerea
în aplicare a unui plan de acțiune pentru gestionarea durabilă a pădurilor, având în vedere că
era necesară o acțiune mai coerentă și mai activă pentru îmbunătățirea gestionării acestora.
În cele din urmă, în Rezoluția sa din 11 mai 2011 (T7-0226/2011), Parlamentul European a
susținut modificarea strategiei forestiere, pentru a se integra aspectele legate de schimbările
climatice și de gestionarea durabilă a pădurilor. În acest an, Parlamentul a adoptat Rezoluția sa
referitoare la „O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier” (P8_TA(2015)0109).
Parlamentul invită Comisia să completeze strategia cu un plan de acțiune conținând măsuri
specifice și să îi prezinte anual un raport privind progresele realizate la punerea sa în aplicare. În
opinia Parlamentului, este necesar ca printre priorități să se numere promovarea competitivității
și sustenabilității sectorului forestier, susținerea zonelor rurale și urbane, dezvoltarea bazei
de cunoștințe, protecția pădurilor și conservarea ecosistemelor lor, ameliorarea coordonării și
comunicării, precum și o utilizare mai durabilă a lemnului și a produselor forestiere nelemnoase.
La 21 noiembrie 2016, Phil Hogan a anunțat, în cadrul Parlamentului European, revizuirea
viitoarei strategii a UE pentru păduri și lansarea până la sfârșitul anului 2016 a unei consultări
publice centrate în mod deosebit pe gestionarea durabilă a pădurilor.
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