
AD\837268RO.doc PE445.989v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

2010/2106(INI)

12.11.2010

AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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

Raportoare pentru aviz: Lena Ek



PE445.989v02-00 2/8 AD\837268RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\837268RO.doc 3/8 PE445.989v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât arborii în creștere sechestrează carbonul din atmosferă și funcționează în ciclul 
carbonului simultan ca sursă și puț și întrucât se estimează că suprafața pădurilor europene 
se extinde, iar carbonul din biomasa lemnoasă din Europa crește în prezent în ritmul de 
116 milioane de tone pe an;

B. întrucât, potrivit Comisiei economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor 
Unite (UNECE), tendința pe termen lung de creștere a suprafețelor acoperite de pădure în 
Uniunea Europeană este stabilă;

C. întrucât Europa are o suprafață totală de păduri și alte terenuri împădurite de 177 milioane 
de hectare, care acoperă 42% din suprafața sa terestră;

D. întrucât diversitatea condițiilor naturale din diferitele regiuni forestiere din Europa este 
enormă, de la climatul subarctic până la cel mediteranean și de la relieful alpin până la 
câmpii, inclusiv luncile inundabile și deltele;

E. întrucât pădurile asigură mijloacele de subzistență a milioane de lucrători, antreprenori și 
proprietari forestieri și contribuie în mod semnificativ la creșterea economică, la crearea 
de locuri de muncă și la prosperitate;

F. întrucât în 2005, sectorul a avut o cifră de afaceri de aproximativ 380 de miliarde de euro, 
ceea ce reprezintă aproximativ 9 % din PIB-ul european;

G. întrucât gestionarea forestieră durabilă, inclusiv protecția pădurilor, este esențială pentru 
diversitatea, sănătatea și rezistența pădurilor;

H. întrucât pădurile gestionate în mod activ și durabil reprezintă unul dintre cele mai eficiente 
mijloace de a stoca CO2 din atmosferă;

I. întrucât sectorul forestier este deosebit de important în zonele rurale și întrucât cele 350 
000 de întreprinderi din industria lemnului angajează aproximativ 3 milioane de persoane, 
adică 8,6% din totalul forței de muncă manufacturiere din Europa,

1. salută opinia Comisiei conform căreia pădurile ar trebui să fie privite ca unul din 
principalele instrumente de neutralizare a acțiunii factorilor care contribuie la schimbările 
climatice, de exemplu prin captarea emisiilor de CO2 din atmosferă; subliniază că 
gestionarea durabilă a pădurilor, inclusiv protecția pădurilor și regenerarea acestora, 
adaptate la diferitele condiții din Europa, are o importanță capitală în realizarea 
obiectivelor climatice ale UE și în protejarea biodiversității forestiere, care oferă 
numeroase servicii ecosistemice (aprovizionarea utilizatorilor de lemn, precum și servicii 
legate de stocarea carbonului și protejarea împotriva catastrofelor naturale), precum și 
servicii culturale (sub forma turismului durabil), care sunt indispensabile societății;
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2. consideră că o politică viguroasă de combatere a schimbărilor climatice este pe deplin 
compatibilă cu dezvoltarea în continuare a industriei forestiere ca ramură importantă a 
industriei europene; consideră că industria forestieră ar trebui să fie dezvoltată în 
continuare pentru ca aceasta să contribuie și în viitor la creșterea economică durabilă, la 
crearea de noi locuri de muncă și la combaterea schimbărilor climatice;

3. subliniază că, în timp ce în anumite state membre industria forestieră se bazează deja în 
mod ferm pe principiul durabilității, alte state membre au integrat acest principiu într-o 
măsură mai redusă în sectorul forestier; afirmă că UE trebuie să se asigure că toate statele 
membre contribuie la implementarea gestionării durabile a pădurilor (sustainable forest 
management - SFM) în adevăratul sens al cuvântului; subliniază că UE ar putea înființa un 
centru specializat care să ofere informațiile necesare statelor membre;

4. atrage atenția asupra faptului că inițiativele europene în domeniul forestier ar trebui să fie 
destinate atât ,,adaptării” pădurilor la schimbările climatice, cât și monitorizării și 
îmbunătățirii protecției acestora, în special în cazul în care, de exemplu, este vorba de 
habitate de înaltă calitate;

5. observă potențiala valoare adăugată a coordonării europene a informațiilor forestiere și a 
supravegherii obiectivelor de adaptare la schimbările climatice, a obiectivelor privind 
atenuarea și energia regenerabilă, precum și a celor mai bune practici pentru administrarea 
multifuncțională și durabilă în domeniul forestier, având în vedere în special natura 
transfrontalieră a provocărilor care apar;

6. solicită coeziune între diferitele politici ale UE în domeniul forestier, agricol, al energiei 
regenerabile, al biodiversității și alte aspecte legate de mediu, precum și între politica 
industrială și cea din domeniul cercetării și Strategia UE 2020;

7. subliniază necesitatea creșterii competitivității în sectorul forestier prin investiții în 
inovare, cercetare și în dezvoltarea unor mecanisme de diseminare a cunoștințelor 
generate;

8. subliniază că unele dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă pădurile din 
Europa sunt incendiile forestiere, despădurirea, pierderea biodiversității și, prin urmare, o 
capacitate scăzută de rezistență a pădurilor, infestarea cu specii invazive, paraziți și
dăunători și alte boli ale pădurilor; consideră, în acest sens, că UE ar trebui să combată 
aceste provocări prin inițiative de cooperare și informare;

9. îndeamnă Comisia, statele membre și autoritățile regionale să consolideze în mod 
semnificativ rolul pădurilor în protejarea împotriva inundațiilor, a alunecărilor de teren, a 
inundațiilor, a pierderii biodiversității și a catastrofelor climatice extreme, ținând seama în 
același timp de aspectele privind protecția împotriva inundațiilor în dezvoltarea sistemelor 
de informații și în stabilirea sistemelor de sprijin financiar pentru industria forestieră, 

10. observă importanța cooperării mondiale, atât la nivel administrativ, cât și la nivel de 
cercetare, cu privire la condițiile standard, cele mai bune practici și transferul de 
tehnologie și de cunoștințe științifice, în special în contextul sistemului REDD; subliniază, 
de asemenea, că împărțirea în mod echitabil a beneficiilor sistemului REDD nu se poate 
realiza fără o cooperare activă și schimbul de cele mai bune practici; subliniază importanța 
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programului GMES în cartografierea, supravegherea și înregistrarea zonelor de pădure la 
nivel european și internațional și contribuția pe care o pot avea informațiile astfel culese 
pentru negocierile ONU privind schimbările climatice;

11. subliniază necesitatea unei gestionări durabile a pădurilor și a menținerii funcției 
productive și de protecție a pădurilor, precum și a viabilității generale a pădurilor și 
subliniază necesitatea de a întări rezistența pădurilor UE la schimbările climatice și 
pierderea biodiversității;

12. subliniază necesitatea de a respecta diferitele provocări cu care se confruntă politicile 
forestiere în întreaga Europă; constată, în special, varietatea ecosistemelor, diferențele din 
cadrul regimului proprietății de păduri și diversitatea schimbărilor climatice cu care se 
confruntă diverse zone din Europa;  subliniază necesitatea de a face măsurători și de a 
desfășura activități de monitorizare la nivelul corespunzător - local, regional, al statelor 
membre sau al UE; 

13. avertizează împotriva exploatării comerciale nelimitate a resurselor forestiere, care duce 
foarte adesea, în special în cazul pădurilor naturale, la distrugerea lor ireversibilă;

14. subliniază importanța rolului jucat de păduri în cadrul economiilor naționale, în special în 
dezvoltarea regională, mai ales în zonele rurale, unde sectorul forestier are contribuția cea 
mai importantă la creșterea economică, la crearea de locuri de muncă, la nivelul de 
prosperitate, competitivitate și de atractivitate al regiunilor;

15. subliniază că, dat fiind faptul că legislația din domeniul forestier afectează milioane de 
mici proprietari de păduri, ar trebui să existe întotdeauna în politicile forestiere un 
echilibru între respectarea drepturilor de proprietate și cerința de furnizare de bunuri 
publice;

16. subliniază că domeniul forestier face parte în mod natural din politica rurală și regională 
integrată, fapt care ar trebui avut în vedere în cursul dezbaterii privind viitorul PAC după 
2013, și că este necesar să se examineze necesitatea unor măsuri privind exploatarea 
pădurilor;

17. recunoaște că, în numeroase cazuri, parcurile eoliene pot fi instalate în zone de pădure; 
consideră că măsurile pentru proiectele de exploatare a surselor de energie regenerabilă și 
protecția pădurilor sunt activități complementare și nu contradictorii;

18. recunoaște importanța menținerii sau sporirii resurselor forestiere din UE, în special în 
statele membre mai afectate de condiții climatice extreme și de schimbările climatice, 
deoarece pădurile și suprafețele împădurite sunt legate de avantaje sociale, economice și 
de mediu notabile; de asemenea, acțiunile întreprinse pentru protejarea pădurilor ar trebui 
să se axeze pe prevenire și adaptare, astfel încât pădurea să nu își piardă funcțiile 
productive, ecologice și sociale;

19. consideră că materiile prime pe bază de lemn pot constitui o alternativă cu consum scăzut 
de energie la materialele mari consumatoare de energie, cum ar fi aliajele metalice, 
plasticul și betonul, utilizate la scară largă în construcție și alte industrii; subliniază riscul 
unei reglementări excesive, care ar putea face ca produsele din lemn să fie mai puțin 
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competitive în comparație cu aceste materiale neregenerabile;

20. subliniază că este necesară supravegherea lanțului de materii prime și de produse finite 
pentru a garanta comerțul legal și protejarea pădurilor; subliniază că gestionarea lanțului 
de aprovizionare ar putea contribui la crearea unor condiții de concurență mai echitabile, 
în care angajamentul și eforturile de colaborare ale părților interesate să aibă un rol 
hotărâtor;

21. solicită vigilență și monitorizarea strictă a resurselor forestiere pentru a garanta că 
strategiile din domeniul bioenergiei și orice creștere a nivelurilor de recoltare a biomasei 
nu duc la diminuarea capacității pădurilor de a stoca emisiile de carbon și nu contravin 
obiectivelor privind schimbările climatice;

22. subliniază importanța incontestabilă pentru siguranța publică a zonelor de pădure, care 
protejează habitatele umane de efectele negative ale fenomenelor naturale;

23. subliniază importanța recunoașterii de către lumea afacerilor a credibilității, publicității și 
a altor avantaje financiare care decurg din implicarea sa în conservarea biodiversității și 
protecția pădurilor;

24. subliniază necesitatea de a consolida politica de comunicare și informare, pentru a garanta 
gestionarea durabilă a pădurilor, pentru a se adapta la schimbările climatice, a informa 
publicul și a încuraja utilizarea lemnului durabil;

25. constată importanța schimbului de cele mai bune practici în ceea ce privește modul în care 
întreprinderile și sectoarele industriei pot contribui la obiectivele privind biodiversitatea 
printr-o reflecție asupra ciclului de viață și pot crea legătura între conservarea 
biodiversității și obținerea de venituri; 

26. constată că Europa posedă cunoștințe incontestabile în domeniul forestier, care sunt 
rezultatul unor practici forestiere cu tradiție îndelungată; solicită, cu toate acestea, 
continuarea eforturilor în domeniul cercetării, formării, comunicării și informării privind 
riscurile schimbărilor climatice asupra pădurilor și sectorului forestier, precum și 
planificarea pe termen lung de către autoritățile regionale și statele membre, în cooperare 
cu părțile implicate și Comisia; consideră că cercetarea în continuare cu privire la 
absorbția CO2 de către diferitele tipuri de păduri este încă necesară;

27. solicită continuarea eforturilor în domeniul cercetării, educației și informării privind 
riscurile schimbărilor climatice asupra pădurilor și sectorului forestier, precum și asupra 
planificării pe termen lung a industriei forestiere, a regiunilor și a statelor membre; 
subliniază necesitatea unei mai bune coordonări a programelor europene și naționale de 
cercetare privind riscurile schimbărilor climatice pentru păduri și sectorul forestier; invită 
Comisia să examineze posibilitatea creării unui site internet de referință care să conțină 
cartografierea digitală al zonelor împădurite și a activităților autorizate în aceste spații, 
zonele NATURA și ecosistemele rare, pentru a informa mai bine serviciile 
guvernamentale, cetățenii și întreprinderile;

28. subliniază că potențialul de adaptare al pădurilor poate avea un impact pozitiv asupra 
complexelor forestiere și a industriei forestiere în contextul efectului global al 
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schimbărilor climatice; solicită, prin urmare, mai mult sprijin financiar pentru cercetarea 
în domeniul capacităților de adaptare;

29. subliniază importanța sporirii eforturilor de coordonare și informare din cadrul UE și 
dintre UE și statele membre; consideră că unul dintre mijloacele de a realiza acest lucru ar 
putea fi asumarea de către o singură unitate din cadrul Comisiei a rolului activ de 
coordonare a tuturor activităților din domeniul forestier din Uniune; invită Comisia să 
analizeze și să prezinte o propunere pentru crearea unei astfel de funcții în cadrul unei 
direcții generale;

30. subliniază necesitatea de a stabili o strategie pentru instrumentele financiare destinate 
obiectivelor mondiale și europene în domeniul forestier, inclusiv schimbul de cele mai 
bune practici între statele membre; solicită Comisiei să prezinte un studiu în acest sens 
până la sfârșitul lui 2011;

31. consideră că exploatarea industrială a resurselor forestiere pentru a furniza lemn ca 
materie primă industriei chimice sau ca produs semifabricat, destinat producerii de 
materiale de construcții, ar trebui limitată în principal la plantațiile forestiere; avertizează 
cu privire la efectele nefaste ale privatizării bogăției naturale a statelor membre, inclusiv a 
pădurilor;

32. invită Comisia să stabilească și să actualizeze indicatori la nivel european și național 
privind pădurile și funcțiile acestora (de exemplu, acoperirea vegetală, capacitatea de 
regenerare, capacitatea de absorbție a solului, ratele de eroziune, zonele de reîmpădurit 
etc.);

33. subliniază că, în zonele aride și în regiunile cu risc de deșertificare, reîmpădurirea cu 
specii productive va aduce avantaje populației și va asigura implicarea acesteia în 
activitățile de conservare și de luptă împotriva incendiilor;

34. recunoaște că, în țările mediteraneene, pădurile au o importanță specială datorită 
capacității lor de a reduce temperatura și de a echilibra circuitul apei și consideră, prin 
urmare, că reîmpăduririle ar trebui să fie precedate de studii științifice care să identifice 
varietățile și siturile cele mai adecvate pentru conservarea solului și captarea apei de 
ploaie;

35. încurajează statele membre și Comisia să continue eforturile de combatere a exploatării 
ilegale a lemnului și a comerțului cu lemn produs astfel, deoarece, făcând acest lucru, vor 
contribui la lupta împotriva despăduririlor, a degradării pădurilor și a pierderii 
biodiversității;

36. consideră că, având în vedere importanța pe care o au suprafețele agricole de pădure în 
sechestrarea emisiilor de CO2, acestea ar trebui considerate în același mod ca pădurile 
tradiționale neproductive în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice.
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