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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Cartea verde a Comisiei privind protecția pădurilor și informarea în 
domeniul forestier în UE: pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice
(2010/2106(INI))

Parlamentul European,

- având în vedere Cartea verde a Comisiei privind protecția pădurilor și informarea în 
domeniul forestier în UE: pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice 
(COM(2010)66 final),

- având în vedere concluziile Consiliului din 11 iunie 2010 privind pregătirea pădurilor 
pentru schimbările climatice,

- având în vedere concluziile Consiliului din 15 martie 2010 privind biodiversitatea pentru 
perioada post-2010,

- având în vedere Cartea albă intitulată „Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru 
de acțiune la nivel european” (COM(2009)147) și rezoluția sa din 6 mai 2010 (P7_TA-
PROV(2010)0154),

- având în vedere Conferința ministerialã privind protecția pãdurilor din Europa (MCPFE) -
FOREST EUROPE, diversele sale rezoluții și activitatea la nivel de experți desfãșuratã cu 
privire la elaborarea de orientãri, criterii și indicatori pentru gestionarea durabilã a 
pãdurilor (SFM),

- având în vedere Rezoluția Consiliului privind strategia UE în domeniul forestier (JO C 
56/1 26 februarie 1999) și raportul Comisiei referitor la punerea în aplicare a acesteia 
(COM(2005) 84 final),

- având în vedere Planul de acțiune 2006-2011 în materie de gestionare a pădurilor în UE 
(COM(2006) 302 final) și evaluarea intermediară a punerii în aplicare a acestuia, realizată 
de o echipă externă de evaluare (contract de servicii nr. 30-CE-0227729/00-59),

- având în vedere Raportul de sinteză privind stadiul de conservare a tipurilor de habitate și 
a speciilor în conformitate cu articolul 17 din Directiva „Habitate” (COM(2009)358 final) 
și Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la punerea în aplicare a legislației 
comunitare privind conservarea biodiversității (P7_TA(2010)0325),

- având în vedere studiul intitulat „Conturarea comunicării în domeniul forestier în Uniunea 
Europeană: percepția publică față de păduri și silvicultură” (cererea de ofertă nr. AGRI-
2008-EVAL-10 // contract-cadru nr. 30-CE-0101908/00-50),

- având în vedere Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice (UNFCCC), Protocolul de la Kyoto și ghidul de bune practici al IPCC pentru 
utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură (LULUCF),

- având în vedere Planul de acțiune al UE pentru biomasă (COM (2005)628 final), 
- având în vedere Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

(Directiva 2009/28/CE) Directiva ETS (Directiva 2009/29 CE), Raportul Comisiei privind 
cerințele de durabilitate pentru utilizarea surselor de biomasă solidă și gazoasă pentru 
producerea energiei electrice, încălzire și răcire (COM(2010) 11/SEC(2010) 65),

- având în vedere Programul european privind schimbările climatice și activitățile 
desfășurate de grupul de experți privind politica în domeniul climei pentru LULUCF 
(raportul din 16.9.2010),
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- având în vedere Convenția europeană a peisajului din 2000 (Convenția de la Florența),
- având în vedere Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului 

forestier de reproducere (JO L 11/17 15.1.2000) și revizuirea regimului fitosanitar al UE,
- având în vedere raportul de sinteză al TEEB, intitulat „Integrarea economiei naturii” și 

actualizarea chestiunilor climatice ale TEEB,
- având în vedere concluziile Consiliului din 26 aprilie 2010 referitoare la prevenirea 

incendiilor forestiere în cadrul Uniunii Europene,
- având în vedere raportul privind implementarea acțiunii Forest Focus COM(2010) 430 

final,
- având în vedere raportul tehnic al AEM nr. 9/2006 „Tipuri forestiere în Uniunea 

Europeană: categorii și tipuri pentru raportarea și politica în materie de gestionare durabilă 
a pădurilor”,

- având în vedere raport adresat Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală 
intitulat „Impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor din Europa și opțiunile de 
adaptare” (AGRI-2007-G4-06),

- având în vedere raportul din 2009 adresat  Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene 
intitulat „Opțiuni de politică UE privind protecția pădurilor europene împotriva efectelor 
negative” (ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

- având în vedere raportul special al Curții de Conturi Europene nr. 9/2004 privind măsurile 
forestiere în cadrul politicii de dezvoltare rurală (împreună cu răspunsurile Comisiei),

- având în vedere Rezoluția H1 de la Helsinki a MCPFE, care definește „gestionarea 
durabilă a pădurilor” ca fiind „gospodărirea și utilizarea pădurilor și a terenurilor 
forestiere într-un mod și într-un un ritm care să le mențină biodiversitatea, productivitatea, 
capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul de a îndeplini, acum și în viitor, funcții 
ecologice, economice și sociale relevante la nivel local, național și global și care să nu 
afecteze negativ alte ecosisteme”,

-
- având în vedere articolul 50 din Regulamentul său de procedură,
- având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sãnãtate publicã și siguranțã alimentarã și 

avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru 
agriculturã și dezvoltare ruralã (A7-0000/2010), 

A. întrucât pădurile și terenurile împădurite acoperă 42 % din suprafața UE, industriile 
forestiere oferă peste 2 milioane de locuri de muncă, iar 40 % din pădurile UE se află în 
proprietatea publică;

B. întrucât pădurile din UE furnizează servicii sociale și ecosistemice de neprețuit, inclusiv 
eliminarea a 10 % din emisiile industriale anuale de GES ale UE;

C. întrucât 30 % din siturile din cadrul rețelei NATURA 2000 sunt habitate forestiere, 
dintre care 66 % se află într-o stare nefavorabilă de conservare;

D. întrucât generarea de energie din biomasă solidă și deșeuri biologice urmează să atingă 
un procent de 58 % din energiile regenerabile ale UE până în 2020, ducând la o 
intensificare a practicilor forestiere și la creșteri în ceea ce privește raportul între tăierea 
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arborilor și creșterea acestora la peste 100 %;

E. întrucât protejarea pãdurilor ar trebui sã fie integratã în toate politicile UE care 
afecteazã pãdurile;

F. întrucât pădurile constituie ecosisteme vii și evolutive care depășesc adesea frontierele 
de stat, ceea ce poate fi clasificat în funcție de zona bioclimatică și tipul de pădure, 
respectând tipologia forestieră elaborată de AEM;

G. întrucât diverse tipuri de pãduri se confruntã cu amenințãri biotice și abiotice diferite și 
imprevizibile din cauza schimbãrilor climatice, rezistența pãdurilor devenind obiectivul 
principal al eforturilor de protejare a acestora;

H. întrucât diversele sisteme naționale și regionale de gestionare a pădurilor trebuie 
respectate, precum și sprijinite, în vederea sporirii capacității lor de adaptare;

I. întrucât FAP UE are patru obiective: îmbunătățirea competitivității pe termen lung, 
protecția mediului, îmbunătățirea calității vieții și promovarea coordonării și întrucât au 
fost realizate progrese semnificative în principal în ceea ce privește realizarea primului 
obiectiv;

J. întrucât procesul Forest Europe a obținut deja un consens european cu privire la 
gestionarea durabilã a pãdurilor;

K. întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2158/1992 privind prevenirea incendiilor forestiere și 
Regulamentul (CE) nr. 2152/2003 privind „Forest Focus” au expirat, având ca rezultat 
raportãri ad hoc și finanțare inadecvatã;

L. întrucât selecția genetică nu ar trebui să favorizeze caracteristicile de performanță în 
detrimentul celor de adaptare,

1. salută Cartea verde privind protecția pădurilor și informarea; consideră că strategia 
forestieră a UE ar trebui să fie consolidată în vederea îmbunătățirii gestionării și 
conservării pădurilor, în conformitate cu principiul subsidiarității;

2. reamintește că pădurile, a căror rezistență depinde de diversitatea biologică nu doar a 
arborilor, ci a tuturor organismelor forestiere, sunt esențiale pentru adaptarea societăților 
europene la schimbările climatice;

3. este convins că durabilitatea ecologică reprezintă o condiție prealabilă pentru 
continuarea funcțiilor economice și sociale ale pădurilor din UE;

FAP UE 
4. salută succesul eforturilor depuse de UE pentru ca industriile forestiere să devină 

competitive la nivel mondial;
5. invită Comisia și statele membre să își intensifice eforturile pentru a atinge obiectivele 

FAP privind mediul și calitatea vieții, a căror punere în aplicare a rămas, în prezent, în 
urmă;
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6. subliniază faptul că măsurile pentru protecția pădurilor ar trebui să reflecte caracterul 
transfrontalier al amenințărilor biotice și abiotice în funcție de tipul acestora și de zona 
bioclimatică;

7. subliniază faptul că protecția pădurilor depinde de angajamentul pe termen lung al 
statelor membre, al regiunilor, al industriilor forestiere, precum și al proprietarilor de 
păduri publici și privați;

Gestionarea durabilă a pădurilor
8. salută succesul Forest Europe în consolidarea SFM și realizarea consensului european 

cu privire la orientările, criteriile și indicatorii privind SFM;
9. reamintește că SFM creează un echilibru între aspectele privind producția și protecția 

pădurilor, asigurând continuitatea funcțiilor economice, sociale și de mediu ale acestora, 
în conformitate cu prioritățile naționale și regionale;

10. susține că SFM ar trebui să devină obligatorie în UE în contextul programelor forestiere 
naționale cu durata de cinci ani, care includ prioritățile regionale, precum și obiective 
măsurabile și criterii de evaluare;

11. ia act de faptul că diversitatea genetică, regenerarea naturală și diversitatea în structura 
și varietatea speciilor sunt elemente comune în cadrul opțiunilor de adaptare a pădurilor, 
traversând toate zonele bioclimatice, sistemele de gestionare și tipurile de păduri;

Propuneri generale
12. invită Comisia să prezinte o propunere legislativă privind un cadru pentru adaptarea 

climatică a pădurilor din UE;
13. îndeamnă Comisia să comunice Parlamentului și Consiliului opțiunile pentru 

introducerea plăților pentru serviciile ecosistemice, luând în considerare rolul 
împăduririi, al conservării biodiversității și al SFM;

14. îndeamnă Comisia să prezinte o propunere legislativă privind prevenirea incendiilor 
forestiere, incluzând finanțarea pentru Sistemul european de informații privind 
incendiile forestiere (EFFIS), infrastructură, formare și planificarea în materie de 
prevenire; 

15. îndeamnă Comisia să prezinte o propunere legislativă privind informarea în domeniul 
forestier, luând în considerare amenințările climatice și nevoia de date armonizate și 
comparabile în contextul UNFCCC, CBD și de rapoarte referitoare la mediu;

Pilonul 2 al PAC
16. invită statele membre și regiunile să coopereze pe deplin cu autoritățile forestiere în 

pregătirea programelor de dezvoltare rurală, recunoscând importanța pădurilor pentru 
dezvoltarea rurală și pentru furnizarea de servicii socio-economice și de mediu; 

17. considerã cã grupurile de producãtori și organismele publice ar trebui sã fie eligibile 
pentru mãsuri forestiere în cadrul celui de-al doilea pilon al PAC;

18. susține că sprijinul acordat actorilor publici și privați care protejează biodiversitatea 
forestieră a speciilor, habitatelor și serviciilor ecosistemice trebuie să crească, iar 
eligibilitatea trebuie să fie, de asemenea, extinsă la zonele care fac legătura între siturile 
din cadrul rețelei NATURA 2000;
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19. solicită înlocuirea sistemului de remunerare bazat pe facturi cu bareme sau costuri 
bazate pe suprafață;

20. solicitã includerea unei noi mãsuri PAC „conservarea in situ și ex situ a materialului 
genetic forestier identificat”;

21. îndeamnă Comisia și statele membre să monitorizeze perspectivele pe termen lung ale 
proiectele de silvicultură și de protecție a pădurilor, în cadrul întregii finanțări UE;

Raportarea și contabilizarea emisiilor
22. consideră că Directiva ETS în forma sa actuală este incompatibilă cu LULUCF în ceea 

ce privește contabilizarea emisiilor, în principal ca urmare a diferenței dintre cerințele 
anuale de conformitate privind instalațiile industriale în conformitate cu ETS și 
intervalele de timp mai lungi necesare pentru ca variațiile cantităților de carbon la 
nivelul exploatațiilor forestiere să apară și să fie observate;

23. consideră că ipoteza neutralității carbonului pentru biomasa lemnoasă și intervalele 
scurte de timp utilizate în metodologia actuală de calculare a GES compromite 
realizările legate de economiile de GES;

24. solicită stabilirea unei metodologii de calcul a GES care controlează pe un orizont de 
timp mai îndelungat emisiile generate de biomasă ca urmare a utilizării terenului și a 
gestionării forestiere;

25. invită Comisia să dezvolte criterii de durabilitate obligatorii din punct de vedere juridic 
privind biomasa lemnoasă și factori ILUC pentru toate formele de biomasă;

26. solicită aplicarea definițiilor forestiere care fac diferența între păduri bătrâne bogate în 
carbon, monoculturi gestionate intensiv și alte tipuri de păduri, în funcție de biom;

0

0      0

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Pădurile din UE: stare și guvernanță 
Pădurile din UE și alte terenuri împădurite acoperă peste 42 % din suprafața UE1.
Pădurile oferă mijloace de existență pentru milioane de lucrători, antreprenori și 16 milioane 
de proprietari forestieri. Industriile forestiere (FBI) furnizează peste 2 milioane de locuri de 
muncă, majoritatea în IMM-uri, și au o cifră de afaceri de 300 de miliarde de euro. Există 
350 000 de angajați în sectorul gestionării forestiere2. În plus, 40 % din pădurile UE sunt 
deținute de stat.
Raportul UE dintre tăierea și creșterea arborilor este stabilă, situându-se la aproximativ 60 %3. 
Se urmărește creșterea raportului la peste 100 % în mai multe țări, ceea ce va determina astfel 
o scădere a rezervelor de lemn după anul 20204.
Pădurile europene pot fi grupate în cinci zone bioclimatice: 
zona boreală, temperat oceanică, temperat continentală, mediteraneeană și de munte5, 
compatibile cu tipologia forestieră a AEM, elaborată pentru a asigura o orientare pentru 
deciziile de politică6.

Pădurile și silvicultura europeană sunt guvernate de o varietate de modele regionale și 
naționale, grupate în funcție de orientarea productivă sau de protecție a acestora7. Pădurile 
furnizează atât resurse, cât și funcții ecosistemice.
Amenințări la adresa fondului forestier
Amenințările legate de climă sunt grupate în general ca abiotice (furtuni, dezrădăcinarea în 
urma vânturilor puternice, secetă, creșterea riscurilor de incendiu) și biotice (dăunători, boli). 
Efectele acestora se susțin reciproc, astfel cum se întâmplă în cazul dăunătorilor: 
temperaturile mai ridicate conduc la cicluri reproductive mai lungi a mai multor specii 
patogene. 
Lipsa precipitațiilor pe perioada verii afectează productivitatea forestieră în toate zonele, cu 
excepția celei boreale. Se estimează că suprafața și productivitatea pădurii de conifere va 
scădea pe teritoriul Europei continentale. Se preconizează că molidul va deveni inadecvat ca 
specie de cultură la altitudini mici, iar fagul va dispărea din zona mediteraneeană. În zona de 
munte, accentuarea secetei afectează creșterea și vitalitatea tuturor speciilor majore de 
arbori. Producția produselor forestiere nelemnoase precum ciupercile, pluta și ierburile va fi 
redusă drastic pe teritoriul Europei.

                                               
1 UNECE/FAO, Resursele forestiere  în 2000 ale Europei, țărilor CIS, Americii de Nord, Australiei, Japoniei și Noii Zeelande.

2 Cartea verde privind protecția pădurilor și informarea în domeniul forestier în UE: pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice și documentul 

de lucru al serviciilor Comisiei COM(2010)66 final/SEC(2010)163.

3 Raportul AEM nr. 4/2009 - Progrese în realizarea obiectivului european de biodiversitate pentru 2010.

4 UNECE/FAC, 2006 - Perspective pentru dezvoltarea resurselor forestiere în UE: studiu elaborat pentru EFSOS (European Forest Sector Outlook 

Study).

5 Raportul Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală „Impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor din Europa și opțiunile de adaptare” 

(AGRI-2007-G4-06).

6 Raportul tehnic nr. 9/2006 al AEM intitulat „Categorii și tipuri de păduri europene pentru raportarea și politica durabilă în materie de gestionare 

forestieră”.

7 Raportul din 2009 al Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene intitulat „Opțiuni de politică UE pentru protejarea pădurilor europene împotriva 

efectelor negative” (ENV.B.1/ETU/2008/0049).
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În ceea ce privește pădurile din zona boreală, efectele focarelor de dăunători în masă, din 
cauza expansiunii nordice a acestora, rămân necunoscute. În plus, vânturile mai blânde și 
susceptibilitatea de dezrădăcinare din cauza vânturilor puternice au ca rezultat o scădere a 
accesului la exploatarea lemnului. În aceeași zonã, se așteaptã ca zonele de mesteacãn sã 
scadã la 1/10 din suprafața lor actualã pânã în 210012.
Riscul de incendiu este în creștere pe întreg teritoriul Europei continentale, în special în zona 
Mãrii Mediterane, împreunã cu focare imprevizibile de dãunãtori pentru toate speciile de 
arbori. În această zonă, se așteaptă ca fagul să dispară complet.
Focarele de dăunători vor avea un impact asupra tuturor pădurilor de conifere.
Fragmentarea forestieră, care mărește contactul terenurilor naturale cu zone rurale și 
urbane, reprezintă o amenințare majoră pentru pădurile continentale.
Acest lucru generează devitalizarea pădurilor și modificări în compoziția speciilor.
Există puține studii referitoare la publicul mai larg, prin pierderea funcțiilor de protecție. În 
ceea ce privește zona de munte, se preconizează că abilitatea redusă de a atenua scurgerile pe 
culmi va avea un impact asupra diferitelor funcții de protecție (în special cu privire la 
inundații și calitatea apei). În zona Mării Mediterane, incendiile coroborate cu inundațiile 
generează eroziune, ca urmare a regenerării reduse a plantelor, agravând deșertificarea.
Cererea din sectorul energiei pentru biomasa lemnoasă se dezvoltă ca o amenințare pentru 
păduri și industriile forestiere tradiționale. Ipoteza neutralității carbonului pentru biomasa 
lemnoasă3 ignoră termenele îndelungate necesare pentru reabsorbția „datoriei de carbon”, care 
depinde de productivitatea arborilor și utilizarea și gestionarea anterioară a terenului4. Aceastã 
amenințare este legatã de deficiențe similare în legãturã cu prevederile UNFCCC/LULUCF.

Perspectiva UE
Printre politicile comune care afectează pădurile se numără PAC (8 miliarde de euro în cadrul 
pilonului 2), politica în materie de mediu (în special biodiversitatea și apa), politicile privind 
energia, industria, comerțul, cercetarea și  coeziunea, inclusiv politica regională și fondul de 
solidaritate, adesea cu o lipsă de coerență în ceea ce privește protecția pădurilor.
Angajamentul Consiliului și al PE față de protecția pădurilor a fost exprimat prin 
regulamentele privind prevenirea incendiilor (2158/1992), monitorizarea (2152/2003) și 
precauția pentru operatorii de cherestea (995/2010), în temeiul articolului 175 din TUE, în 
prezent 192 din TFUE5. Protecția pădurilor ar trebui analizată, de asemenea, în contextul 
prevenirii dezastrelor naturale și provocate de om6 și al strategiei de adaptare78. 
                                               
1 Virtanen, T., Neuvonen, S.& Nikula, A. (1998), „Conturarea modelelor mortalității ouălor de Epirrita autumnata” (Lep: Geometridae) cu sistemul de informare 

geografică: preconizări în climatul actual și scenarii cu climat mai blând J. appl. Ecol. 35, 311–322

2 Virtanen, T., Neuvonen, S.& Nikula, A. Performance of Moth Larvae on Birch in Relation to Altitude, Climate, Host Quality and Parasitoids Oecologia vol. 

120, nr. 1, pp. 92-101.

3 Directiva 2009/28 CE privind energia din surse regenerabile.

4 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, Graz.

5 A se vedea, de asemenea, hotărârile CEJ în cauzele 164/97 și 165/97.

6 O abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om COM(2009) 82 final

7 Cartea albă intitulată „Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru de acțiune la nivel european” COM(2009) 147.

8 Rezoluția PE din 6 mai 2010 privind Cartea albă a Comisiei : „Adaptarea la schimbările climatice: Către un cadru de acțiune la nivel european” 

(P7_TA-PROV(2010)0154
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Strategia UE în domeniul forestier din 19981 a avut ca rezultat Planul de acțiune pentru păduri 
din 2006 (FAP), cu rolul de a:

1. îmbunătăți competitivitatea pe termen lung; 
2. îmbunătăți/proteja mediul înconjurător; 
3. contribui la îmbunătățirea calității vieții; 
4. promova coordonarea și comunicarea.

Potrivit concluziilor din evaluarea intermediară a Comisiei a FAP, în timp ce s-au înregistrat 
progrese semnificative în ceea ce privește acțiunile din cadrul obiectivului 1, celelalte acțiuni 
au fost puse în aplicare într-un mod insuficient2. Deficiențele principale vizează sporirea 
protecției și conservarea biodiversității: 66 % din habitatele forestiere sunt într-o stare 
„nefavorabilă/rea/inadecvată”3. Au fost luate puține măsuri cu privire la educație și informare, 
la funcțiile de protecție și la pădurile urbane și periurbane.
Acest lucru este contrar priorităților cetățenilor europeni. Potrivit studiului de percepție a 
pădurilor realizat de Comisie, conservarea și protecția (44 %) sunt considerate a fi de departe 
cel mai important subiect pentru politica în materie forestieră, urmată de sănătatea pădurilor și 
poluare (15,4 %), schimbările climatice (12,5 %) și utilizarea economică (8 %)4.
Acțiunile de coordonare și comunicare ale FAP înregistrează un progres lent, ca urmare a 
prezentării insuficiente a programelor forestiere naționale (NFP) în fața Comitetului 
permanent forestier (SFC).
Toate statele membre ale UE participă la procesul Forest Europe care, pe parcursul ultimilor 
20 de ani, a elaborat abordări comune privind SFM. 
Bazându-se pe aceste activități, o SFM activă și preventivă, care permite priorități naționale și 
regionale, poate deveni obligatorie la nivelul UE. Având în vedere activitatea de cercetare 
științifică avansată a Forest Europe, punerea în aplicare a acesteia va genera costuri și sarcini 
administrative minime.
În ceea ce privește politicile în materie de biomasă, „acțiunea la nivelul UE poate garanta 
protecția comună a mediului, evitând, în același timp, denaturările de pe piața internă”5. 
Raportorul consideră că această acțiune ar trebui să ia forma unor criterii de durabilitate 
obligatorii din punct de vedere juridic, pe baza unei revizuiri a ipotezei neutralității carbonului 
și a unei metodologie științifice de calculare a GES, care reprezintă caracterul multianual al 
biomasei lemnoase și al variațiilor de emisii, ca urmare a modificărilor de utilizare a 
terenurilor și de gestionare a pădurilor. De asemenea, ar trebui dezvoltați factorii ILUC pentru 
toate formele de biomasă.
Din perspectiva celor de mai sus, includerea sectorului LULUCF în ETS UE – elaborată în 
principal pentru emisiile anuale ale instalațiilor industriale – este discutabilă, din cauza 

                                               
1 Rezoluția Consiliului privind strategia UE în domeniul forestier (JO C 56/1 26 februarie 1999).

2 Evaluarea intermediară privind punerea în aplicare a Planului de acțiune 2006-2011 în materie de gestionare a pădurilor în UE, efectuată de o echipă 

externă de evaluare (contract de servicii nr. 30-CE-0227729/00-59),

3 „Raport de sinteză privind stadiul de conservare a tipurilor de habitate și a speciilor în conformitate cu articolul 17 din Directiva „Habitate” (COM 

(2009)358 final.

4  „Conturarea comunicării în domeniul forestier în Uniunea Europeană: percepția publică față de păduri și silvicultură” (licitația nr. AGRI-2008-

EVAL-10 // contract-cadru nr. 30-CE-0101908/00-50),

5 SEC(2010) 65 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei – Sinteza evaluării impactului – Document de însoțire a Raportului Comisiei privind 

cerințele de durabilitate pentru utilizarea surselor de biomasă solidă și gazoasă pentru producerea energiei electrice, încălzire și răcire COM(2010) 

11 final.  
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chestiunilor de compatibilitate. 
Pe plan internațional, UE ar trebui să depună eforturi în vederea elaborării unor definiții 
forestiere diversificate pe bază de biom, care să explice conceptele de biodiversitate, sol și 
dimensiune socială, și care se concentrează asupra conservării pădurilor bătrâne bogate în 
carbon. Acest lucru este esențial pentru a garanta că angajamentele financiare pentru 
biodiversitate și REDD+ nu sunt orientate spre proiecte discutabile.

Informarea în domeniul forestier: baza procesului decizional
Informarea în domeniul forestier este insuficientă, din cauza lipsei de finanțare și a 
obligațiilor de raportare, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2152/2003, care a 
expirat. Acest regulament ar trebui reintrodus, luând în considerare nevoia de informații 
pentru amenințările climatice, dar și nevoia crescută de furnizare de informații pentru CBD și 
UNFCCC de a descrie cu acuratețe biodiversitatea pădurilor și variațiile cantităților de carbon.
Colectarea de informații la nivelul UE ar trebui să se bazeze pe mecanisme compatibile, 
definiții armonizate și date comparabile provenite de la inventarele forestiere naționale și alte 
surse relevante.
Informațiile forestiere sunt relevante, de asemenea, pentru aspectele legate de mediu, 
inițiativa „dincolo de PIB” și efectuarea plăților pentru serviciile ecosistemice (PES).

Îmbunătățirea capacității de adaptare prin intermediul SFM
Există o diferență între capacitatea inerentă (a ecosistemelor), pe baza diversității genetice a 
pădurilor, inclusiv a biodiversității solului, și capacitatea socio-economică a sectorului 
forestier din punctul de vedere al expertizei și al intensității capitalului. 
Raportorul recunoaște capacitatea de adaptare a silviculturii UE constatând, totuși, faptul 
că în cele din urmă aceasta se bazează pe capacitatea inerentă a pădurilor: răspunsurile ex-
post la diverse amenințări sunt posibile, dar nu sunt fezabile din punct de vedere economic, 
nici pentru actorii publici și nici pentru cei privați.
SFM care se concentrează asupra producției de masă lemnoasă pe termen lung este practicată 
în mai multe țări, dar, în niciun caz, nu în toate statele membre ale UE. SFM activă sau 
preventivă oferă un cadru cu ajutorul căruia prioritățile naționale și regionale sunt respectate. 
Opțiunile de adaptare active converg asupra regenerării naturale, a diversității genetice și a 
creșterii diversității în structura și amestecul de specii ca măsuri de consolidare a rezistenței 
pădurilor, indiferent de tipul de pădure și de orientarea gestionării1. 
Măsurile suplimentare includ tehnologii de cultivare și transportare pentru regiunea boreală și 
gestionarea combustibilului acumulat pentru regiunea mediteraneană.
Raportorul consideră că îmbunătățirea rezistenței tuturor ecosistemelor este răspunsul cel mai 
eficient la schimbările climatice din punctul de vedere al costurilor, care acoperă atât 
atenuarea, cât și adaptarea23451, iar lărgirea bazei de cunoștințe relevante a tuturor părților 
                                               
1 Raportul Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală „Impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor din Europa și opțiunile de adaptare” 

(AGRI-2007-G4-06).

2 „The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation”, UNEP, 2009.

3 Banca Mondială (2009) „Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate Change”.

4 Către o strategie privind schimbările climatice, serviciile ecosistemice și biodiversitatea – Document de discuție elaborat de grupul de lucru expert 

ad hoc referitor la biodiversitate, 2009.

5 „Economia ecosistemelor și a biodiversității: actualizarea chestiunilor climatice”, TEEB, septembrie 2009.
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interesate este o cerință de bază pentru gestionare. Cooperarea în rândul tuturor părților 
interesate, luând în considerare toate scenariile posibile, trebuie să continue ca o chestiune de 
urgență, pentru a asigura coerența în vederea adaptării nevoilor tuturor societăților europene.
Contribuția suplimentară a UE la protecția pădurilor 
Prin definiție, schimbările climatice împiedică politicile statelor membre să fie suficiente 
pentru protecția pădurilor. 
Ecocondiționalitatea este esențială: întreaga finanțare a UE, indiferent de instrumentul vizat, 
trebuie să fie rezistentă la schimbări climatice și, de asemenea, să aibă în vedere 
biodiversitatea23, dimensiunea apei și nevoia de spații naturale4.
Raportorul sprijină NFP-urile obligatorii ca o modalitate de a asigura conformitatea și de a 
se baza pe consensul Forest Europe privind SFM. NFP ar trebui să acopere cel puțin 
perioade de cinci ani, bazate pe criterii de evaluare ex-ante și ex-post precise și cuantificabile 
și o integrare a gestionării forestiere de adaptare și a celei preventive. Comisia ar trebui să 
elaboreze orientări pentru NFP în vederea integrării acestora într-un cadru mai larg de 
adaptare forestieră.
Având în vedere domeniul de aplicare a amenințărilor și suprafața totală a zonei forestiere din 
UE, finanțarea PAC prin pilonul 2 pentru păduri ar trebui să crească, sub rezerva existenței de 
NFP și a planurilor de gestionare operațională, care încorporează strategia UE privind 
biodiversitatea și intervale de timp îndelungate pentru proiectele de silvicultură în SFM. 
Eligibilitatea ar trebui extinsă la actorii publici și grupurile de producători, printr-o trecere la 
remunerarea bazată pe suprafață și includerea măsurilor de conservare in-situ și ex-situ. 
Gestionarea durabilă a pădurilor (SFM) activă ar trebui integrată în mod clar și ar trebui să i 
se acorde prioritate în cercetare și în practică, trebuind să ia în considerare proprietatea 
publică care însumează 40 % din pădurile UE. Conservarea speciilor și practicile de 
creștere ar trebui extinse la specii microbiene și fungice asociate. Cercetarea in situ privind 
micoriza ar trebui să fie încurajată în mod activ.
Remunerarea pentru serviciile ecosistemice (PES) ar trebui oficializată în vederea 
viitoarelor perspective financiare, bazându-se pe succesul proiectelor forestiere și acvatice5. 
Politicile în materie de protecție civilă ar trebui să îmbunătățească, de asemenea, funcțiile de 
protecție a pădurilor, inclusiv creșterea împăduririlor pentru prevenirea inundațiilor, a 
incendiilor și a eroziunii.
Reinstituirea Regulamentului privind prevenirea incendiilor, dincolo de dispozițiile actuale 
privind dezvoltarea rurală, ar trebui să continue fără întârziere, concentrându-se asupra 
gestionării peisajelor și introducerea treptată a speciilor locale tolerante la incendii, precum 
Quercus Spp.
Ar trebui acordată o atenție specială adaptării și rezistenței pădurilor în activitatea de creare a 

                                                                                                                                                  
1 „Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with Global Changes”,  Consiliul științific național din Suedia pentru 

diversitatea biologică, 2009.

2 Curtea de Conturi Europeană, Raportul nr. 9/2004 referitor la măsurile forestiere în cadrul politicii de dezvoltare rurală (împreună cu răspunsurile 

Comisiei).

3 Rezoluția PE din 21 septembrie 2010 referitoare la punerea în aplicare a legislației comunitare privind conservarea biodiversității 

(P7_TA(2010)0325).

4 Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2009 referitoare la spațiile naturale din Europa P6_TA(2009)0034.

5 Biroul regional al IUCN pentru Europa, Centrul juridic al IUCN în materie de mediu,  Confederația pentru proprietarii forestieri europeni, 2009, 

Studiu final privind valoarea economică a apei freatice și a biodiversității în pădurile forestiere europene.
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unui fond de adaptare al UE.
Directiva nr. 105/1995 care, coroborată cu sistemul bazat pe facturi al PAC, poate favoriza 
performanța în detrimentul adaptării, ar trebui revizuită pentru a relaxa normele privind 
comercializarea speciilor locale. Conservarea in-situ a resurselor forestiere genetice reprezintă 
efortul colectiv de bază care va permite comunităților și industriilor dependente sursele 
forestiere să prospere.


