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SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru dezvoltare, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. salută progresele înregistrate în ceea ce privește acordurile de parteneriat voluntare (APV) 

FLEGT, în special în ceea ce privește coeziunea între societatea civilă, industrie și 

guverne, cu scopul de a ajunge la decizii politice comune; invită Comisia să conducă 

negocierile spre un rezultat pozitiv, să consolideze și să accelereze punerea în aplicare a 

APV în vigoare și să acorde prioritate în continuare asigurării respectării legislației 

naționale, să ofere asistență adecvată pentru a sprijini procesele de reformă necesare în 

țările exportatoare semnatare ale unui APV și să abordeze provocările rămase, de exemplu 

cele legate de corupție, lemnul din zone de conflict, defrișarea ilegală, degradarea 

pădurilor, transparență și securitatea drepturilor funciare ale comunităților, ca principiu de 

bază al guvernanței funciare; îndeamnă Comisia să încurajeze țările semnatare ale unui 

APV să țină seama de problemele legate de defrișări, conversia pădurilor și gestionarea 

durabilă a pădurilor în dezvoltarea sistemelor lor de asigurare a legalității lemnului; 

adaugă că planul de acțiune FLEGT ar trebui să ia în considerare și noi zone geografice 

prioritare, atât pe cele care au încheiat APV, cât și pe cele care n-au încheiat astfel de 

acorduri;  

2. remarcă faptul că punerea în aplicare APV va avea mai multe șanse de reușită dacă va 

prevedea un sprijin mai bine direcționat pentru grupurile vulnerabile implicate în 

gestionarea resurselor de lemn (mici proprietari, microîntreprinderi, întreprinderi mici și 

mijlocii, operatori independenți din sectorul „informal”); subliniază importanța garantării 

faptului că procesele de certificare respectă interesele grupurilor mai vulnerabile implicate 

în gestionarea pădurilor; 

3. subliniază importanța combaterii comerțului ilegal cu lemn tropical; sugerează Comisiei 

ca viitoarele negocieri privind licențele de export FLEGT pentru produsele din lemn legal 

verificat exportate în UE să ia în considerare experiența sistemului indonezian, aflat în 

vigoare din noiembrie 2016; solicită Comisiei să realizeze o evaluare autonomă a 

impactului privind punerea în aplicare a sistemului indonezian de asigurare a legalității 

lemnului, care ar trebui prezentată într-o perioadă de timp adecvată; 

4. reamintește că lemnul din zonele de conflict reprezintă deja un domeniu de acțiune în 

planul de acțiune FLEGT, dar că s-au depus eforturi insuficiente pentru a soluționa 

această problemă; invită Comisia să-și onoreze angajamentul de a extinde obligațiile de 

diligență necesară prevăzute de Regulamentul UE privind lemnul, astfel încât să 

reglementeze lemnul din zonele de conflict în cadrul următoarei revizuiri; 

5. subliniază necesitatea de a continua să îmbunătățească punerea în aplicare și asigurarea 

respectării Regulamentului UE privind lemnul cu scopul de a menține într-un mod optim 

comerțul durabil cu lemn și produse din lemn importate și produse pe plan intern; 

6. recunoaște importanța activității desfășurate în cadrul Comisiei Economice pentru Europa 

a ONU (CEE-ONU) și al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură 

(FAO) în ceea ce privește gestionarea durabilă a pădurilor la nivel mondial, care joacă, în 

același timp, un rol-cheie pentru comerțul durabil cu produse forestiere; 
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7. invită UE să stabilească o cooperare mai strânsă și parteneriate eficiente cu principalele 

țări consumatoare de lemn și părțile interesate internaționale, cum ar fi ONU, în special 

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), precum și Centrul 

internațional de cercetare a pădurilor și programul pentru păduri (PROFOR) al Băncii 

Mondiale, pentru o reducere mai eficace a comerțului cu lemn exploatat ilegal la nivel 

mondial și pentru o mai bună guvernanță a pădurilor, în general; 

8. constată că importurile de lemn și de produse din lemn ar trebui să fie verificate mai 

amănunțit la frontierele UE, pentru a se asigura că produsele importate respectă cu 

adevărat criteriile necesare pentru a intra în UE; 

9. reamintește că în păduri locuiesc 300 de milioane de persoane și că aproape 1,6 miliarde 

de persoane se bazează pe resursele forestiere pentru mijloacele de subzistență, ca sursă de 

alimente, combustibil pentru gătit și încălzire, medicamente, adăpost, îmbrăcăminte, 

ocupare a forței de muncă și venituri; remarcă faptul că resursele forestiere joacă și un rol 

de măsură de siguranță în situații de criză sau de urgență - de exemplu, atunci când 

culturile nu dau rod din cauza secetei prelungite; consideră că UE ar trebui să lucreze în 

permanență cu omologii săi pentru a se asigura că valoarea adăugată derivată din păduri 

este sustenabilă și în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU; 

10. constată cu îngrijorare că agricultura comercială orientată către export rămâne un factor 

esențial al defrișării la nivel global, din moment ce aproximativ 75 % din totalul 

defrișărilor provin acum din conversia pădurilor naturale pentru agricultură1, și că 

aproximativ jumătate din toate defrișările de păduri tropicale începând din anul 2000 s-au 

produs din cauza transformării ilegale a pădurilor în scopuri legate de agricultura 

comercială; constată că UE este cel mai mare importator de ulei de palmier și soia din 

țările cu păduri tropicale și că, potrivit estimărilor recente, soia, carnea de vită, uleiul de 

palmier, cafeaua și cacaua sunt responsabile pentru aproape 80 % din defrișările de păduri 

tropicale la nivel mondial, în timp ce rolul agriculturii comerciale, orientate către export, 

în favorizarea defrișărilor a crescut în secolul 212; subliniază necesitatea unei politici 

agricole comune solide a UE, în vederea reducerii dependenței de importuri în anumite 

sectoare; 

11. își reiterează apelul către UE de a elabora un plan de acțiune privind defrișarea și 

degradarea pădurilor, care să includă măsuri de reglementare concrete, prin care să se 

garanteze faptul că niciun lanț de aprovizionare și nicio tranzacție financiară legate de UE 

nu conduc la defrișarea și la degradarea pădurilor; 

12. constată cu îngrijorare că defrișările sunt considerate ca fiind unul dintre factorii care 

contribuie la schimbările climatice la nivel mondial și reamintește că 70 % din plantele și 

animalele din lume trăiesc în păduri și își pierd habitatele din cauza defrișărilor; 

13. ia act de faptul că UE a reglementat lanțurile de aprovizionare cu lemn, pește și minereuri 

provenite din zone de conflict, dar nu a reglementat încă niciun lanț de aprovizionare cu 

produse agricole de bază ce pun în pericol pădurile; constată că, în conformitate cu 

recentul studiu de fezabilitate cu privire la opțiunile de intensificare a acțiunii UE 

                                                 
1Evaluarea Planului de acțiune FLEGT al UE (Aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și 

schimburile comerciale) 2004-2014, aprilie 2016, p.92 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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împotriva defrișărilor, legislația care reglementează accesul pe piața UE a produselor care 

pun în pericol pădurile ar fi cea mai eficace măsură de combatere a defrișărilor la nivelul 

cererii; îndeamnă Comisia să aibă în vedere posibilitatea de a elabora un cadru care să 

producă efecte legale pentru a asigura respectarea obligațiilor privind diligența necesară în 

cadrul întregului lanț de aprovizionare cu aceste produse, astfel încât să se asigure 

securitatea juridică, pe baza unor criterii de durabilitate sau de absență totală a defrișării, 

cum ar fi cu privire la impactul direct și indirect asupra pădurilor și a altor ecosisteme, 

tratamentul lucrătorilor și drepturile comunităților forestiere și ale populațiilor indigene în 

ceea ce privește aspecte precum acapararea terenurilor; 

14. subliniază necesitatea extinderii și a consolidării modalităților de prevenire, monitorizare 

și verificare a impactului pe care îl au asupra mediului și a drepturilor omului acordurile 

UE de liber schimb și de investiții bilaterale și multilaterale, inclusiv prin indicatori 

verificabili și prin inițiative comunitare independente de monitorizare și de raportare; 

15. reamintește faptul că Malaysia și Indonezia sunt principalii producători de ulei de palmier, 

cu o cotă estimată de 85-90 % din producția mondială și că creșterea cererii pentru acest 

produs conduce la defrișări, exercită presiuni asupra utilizării terenurilor și are efecte 

semnificative asupra comunităților locale, sănătății și schimbărilor climatice; subliniază, 

în acest context, că negocierile pentru un acord comercial cu Indonezia și Malaysia ar 

trebui folosite pentru a îmbunătăți situația de pe teren; 

16. îndeamnă UE să includă întotdeauna în capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă 

dispoziții cu caracter executoriu pentru a pune capăt exploatării forestiere ilegale, 

defrișării, degradării pădurilor și acaparării terenurilor, precum și altor încălcări ale 

drepturilor omului care fac obiectul unor mecanisme de soluționare a litigiilor adecvate și 

eficace și să aibă în vedere, printre diferitele metode de aplicare, un mecanism bazat pe 

sancțiuni și dispoziții care să garanteze dreptul la proprietate, consultarea prealabilă și 

consimțământul în cunoștință de cauză; invită Comisia să includă dispoziții de acest tip în 

acordurile de liber schimb care au fost deja încheiate prin intermediul clauzei de revizuire 

și, în special, angajamentul de a pune efectiv în aplicare Acordul de la Paris privind 

schimbările climatice; subliniază importanța monitorizării acestor dispoziții și necesitatea 

de a demara, fără întârziere, procedurile de consultare a guvernelor în eventualitatea în 

care partenerii comerciali nu respectă aceste reguli, precum și de a declanșa mecanismele 

speciale de soluționare a litigiilor, precum mecanismele de soluționare a litigiilor 

prevăzute în capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 

17. reamintește obligația respectării Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și 

drepturile omului; sprijină negocierile în curs pentru înființarea unui instrument 

obligatoriu al ONU privind întreprinderile transnaționale și alte întreprinderi în ceea ce 

privește drepturile omului și subliniază importanța implicării active a UE în acest proces; 

18. constată că Regulamentul SGP continuă să aibă un domeniu de aplicare limitat pentru 

protecția și gestionarea responsabilă a resurselor forestiere; invită Comisia să se asigure că 

convențiile forestiere relevante care fac obiectul sistemelor SGP și SGP + sunt 

monitorizate în mod corespunzător, inclusiv de către organizațiile societății civile, astfel 

încât să garanteze protecția pădurilor în țările partenere, inclusiv posibilitatea de instituire 

a unui mecanism de tratare a plângerilor pentru a garanta că plângerile depuse de părțile 

interesate sunt luate în considerare în mod corespunzător; subliniază că acest mecanism 
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trebuie să țină cont în special de drepturile popoarelor indigene, de drepturile 

comunităților dependente de păduri, precum și de drepturile acordate în temeiul 

Convenției OIM nr. 169 privind popoarele indigene și tribale, atunci când este cazul; 

19. îndeamnă Comisia să includă practicile forestiere ilegale, cum ar fi stabilirea unor prețuri 

prea mici pentru lemn în concesiuni, recoltarea de arbori protejați de către societățile 

comerciale, contrabanda transfrontalieră cu produse forestiere, exploatarea forestieră 

ilegală și prelucrarea materiei prime forestiere fără licență în domeniul de aplicare al 

capitolelor obligatorii privind combaterea corupției din cadrul acordurilor de liber schimb; 

20. subliniază că corupția corelată cu exploatarea forestieră ilegală ar trebui abordată în cadrul 

politicii comerciale a UE; îndeamnă Comisia să includă în acordurile sale de liber schimb 

dispoziții obligatorii de combatere a corupției legate de exploatarea forestieră ilegală, care 

să fie puse în aplicare pe deplin și în mod eficace; 

21. reamintește importanța accesului adecvat la justiție, la căi de atac, precum și la o protecție 

eficace pentru avertizorii din țările exportatoare de resurse naturale, pentru a se asigura 

eficiența oricărei legislații sau inițiative; 

22. invită UE să ia în calcul dezvoltarea unui sistem de etichetare transparent, funcțional, 

eficace și obligatoriu pentru certificarea „trasabilității sociale și de mediu”, care să fie 

utilizat în cadrul lanțului de producție a cherestelei și a produselor agricole de bază ce pun 

în pericol pădurile, în conformitate cu dispozițiile OMC, și să promoveze acțiuni similare 

la nivel internațional; subliniază că certificarea ar trebui să fie ușor accesibilă pentru micii 

proprietari și pentru IMM-uri și ușor de înțeles pentru consumatori și reamintește că aceste 

măsuri ar trebui să aibă un caracter practic și să fie accesibile din punct de vedere 

financiar, în special pentru micii producători; reamintește că controalele vamale trebuie să 

fie consolidate, că independența și responsabilitatea deplină a autorităților care acordă 

licențele și a auditorilor trebuie să fie asigurată și că trebuie să fie luate măsuri legale 

împotriva oricăror practici ilegale identificate în procesul de certificare; 

23. reamintește că guvernarea responsabilă a posesiunii terenurilor și pădurilor este esențială 

pentru a asigura stabilitatea socială, utilizarea durabilă a mediului și investiții responsabile 

pentru o dezvoltare durabilă; 

24. solicită UE să colaboreze cu sectorul privat și să promoveze adoptarea unor orientări 

privind conduita profesională responsabilă pentru lanțurile de aprovizionare agricole 

responsabile, cum ar fi orientările OCDE, și a unor angajamente ambițioase în 

conformitate cu convențiile OIM și acordurile multilaterale de mediu, cu o participare 

adecvată a societății civile și o cooperare eficace cu părțile interesate locale, precum și să 

elaboreze dispoziții pentru a asigura respectarea standardelor sociale și de mediu pentru 

investitori și să prevină investițiile în activități care încurajează despăduririle și 

exploatarea forestieră ilegală, de exemplu, prin adăugarea acestei dimensiuni în Directiva 

privind raportarea de informații nefinanciare, cu ocazia viitoarei revizuiri; îndeamnă UE 

să colaboreze cu partenerii săi internaționali inclusiv în acest sens. 
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