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Strategia europeană pentru păduri - Calea de urmat
(2019/2157(INI))

Propunere de rezoluție [articolul 181 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A9-0154/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Strategia UE pentru păduri – Calea de 
urmat

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității,

– având în vedere Titlul I din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
privind competențele Uniunii Europene,

– având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 7 decembrie 2018 intitulat 
„Progresele înregistrate în implementarea strategiei UE pentru păduri «O nouă strategie 
a UE pentru păduri: în beneficiul pădurilor și al sectorului forestier»” 
(COM(2018)0811),

– având în vedere Rezoluția sa din 28 aprilie 2015 referitoare la „O nouă strategie a UE 
pentru păduri și sectorul forestier”1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 23 iulie 2019 
intitulată „Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel 
mondial” (COM(2019)0352),

– având în vedere Concluziile Consiliului din 15 aprilie 2019 privind progresele 
înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei UE pentru păduri și un nou cadru strategic 
pentru păduri (08609/2019),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 
30 octombrie 2019 la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 7 decembrie 2018 
intitulat „Progresele înregistrate în implementarea strategiei UE pentru păduri «O nouă 

1 JO C 346, 21.9.2016, p. 17.
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strategie a UE pentru păduri: în beneficiul pădurilor și al sectorului forestier»”,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 și 11 aprilie 2019 privind 
implementarea Strategiei UE pentru păduri,

– având în vedere strategia actualizată a UE în domeniul bioeconomiei,

– având în vedere concluziile Consiliului Agricultură și Pescuit din 17 și 
18 decembrie 2018 privind strategia actualizată a UE în domeniul bioeconomiei,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2018 intitulată „O planetă 
curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra 
climei” (COM(2018)0773),

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 16 mai 2018 privind evaluarea la 
jumătatea perioadei a Strategiei UE pentru păduri și sectorul forestier2,

– având în vedere Strategia Europa 2020, inclusiv inițiativele „O Uniune a inovării” și „O 
Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
și Comisiei pentru industrie, cercetare și energie,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A9-
0154/2020),

A. întrucât Titlul I din TFUE nu face nicio referire la o politică forestieră comună a UE, iar 
responsabilitatea pentru păduri revine statelor membre; întrucât, în consecință, 
instituțiile UE nu au competența de a adopta nicio normă obligatorie din punct de 
vedere juridic privind sectorul forestier;

B. întrucât articolul 5 din TUE prevede că „În temeiul principiului subsidiarității, în 
domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în 
măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de 
statele membre” și că „în temeiul principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în 
conținut și formă, nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor 
tratatelor”;

C. întrucât încercările Comisiei de a influența politica în domeniul forestier, care este o 
competență exclusivă a statelor membre, sub pretextul, printre altele, al promovării 
biodiversității, eventual sub forma unor noi obiective de protecție la nivel local, care ar 
putea avea efecte negative asupra climei și mediului în statele membre, care își 
gestionează pădurile în mod adecvat, constituie motive de îngrijorare;

D. întrucât pădurile și întregul lanț valoric forestier sunt fundamentale pentru dezvoltarea 
în continuare a bioeconomiei circulare, deoarece creează locuri de muncă, asigură 

2 JO C 361, 5.10.2018, p. 5.
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bunăstarea economică în zonele rurale și urbane, asigură servicii de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora, oferă beneficii pentru sănătate 
și protejează biodiversitatea și perspectivele zonelor montane și rurale, și întrucât 
bioeconomia crește autonomia Uniunii,

1. subliniază că, în cadrul procesului paneuropean „FOREST EUROPE”, a fost convenită 
o definiție a gestionării durabile a pădurilor (GDP); observă că definiția a fost inclusă în 
legislația națională și în sistemele voluntare, de exemplu în cele de certificare forestieră, 
în vigoare în statele membre;

2. evidențiază că promovarea GDP în UE, prin intermediul Strategiei UE pentru păduri și 
al măsurilor de dezvoltare rurală aplicate în cadrul politicii agricole comune (PAC), a 
avut un impact pozitiv asupra biodiversității pădurilor din UE și a îmbunătățit 
beneficiile pentru climă aduse de sectorul forestier; constată, cu toate acestea, că este 
încă necesar să se consolideze GDP în mod echilibrat, pentru a îmbunătăți capacitatea 
pădurilor de a se adapta la condițiile climatice în schimbare, pentru a reduce riscurile și 
impactul perturbărilor naturale, precum și pentru a proteja oportunitățile generațiilor 
actuale și viitoare de a exploata pădurile, de exemplu, astfel încât obiectivele 
proprietarilor de păduri să fie îndeplinite;

3. consideră că UE nu ar trebui să adopte criterii care să se suprapună legislației naționale 
și sistemelor voluntare de certificare mai stricte decât cele prevăzute de lege; consideră 
că criteriile legate de diversitate care depășesc legislația ar trebui stabilite de proprietarii 
pădurilor și de sectoarele industriale care achiziționează lemn și ar trebui să fie ghidate 
de mecanismul pieței; consideră că mecanismul pieței poate oferi rezultate mai rapide, 
mai acceptabile și mai cuprinzătoare decât reglementările; subliniază că, în toate 
situațiile, proprietarii de păduri au puterea de a decide cum sunt utilizate acestea, în 
limitele stabilite de dreptul intern;

4. observă că, în ultimele decenii, resursele forestiere ale UE au crescut în ceea ce privește 
suprafețele împădurite și volumul și, în prezent, pădurile și alte zone împădurite acoperă 
cel puțin 43 % din suprafața UE; subliniază că sectorul forestier asigură locuri de muncă 
pentru cel puțin 500 000 de persoane în mod direct și 2,6 milioane de persoane în mod 
indirect și că menținerea acestei forțe de muncă și a competitivității pe termen lung a 
sectorului necesită eforturi constante pentru a atrage forță de muncă calificată și 
instruită în cadrul sectorului; observă că aproape 25 % din suprafața totală a pădurilor 
din UE aparține rețelei Natura 2000;

5. constată că suprafața împădurită din Uniune este în creștere, printre altele, ca urmare a 
împăduririi, și că pădurile comerciale gestionate nu numai că rețin carbonul mai bine 
decât pădurile negestionate, dar reduc, de asemenea, emisiile și problemele cauzate de 
deteriorarea stării pădurilor; constată că gestionarea durabilă a pădurilor comerciale are 
cel mai bun impact asupra climei și că țările care își gestionează bine pădurile ar trebui 
să fie răsplătite pentru acest lucru;

6. reiterează faptul că pădurile și sectorul forestier contribuie semnificativ la dezvoltarea 
bioeconomiilor locale, circulare în UE; subliniază că, în 2010, bioeconomia reprezenta 
o piață estimată la peste 2 000 de miliarde EUR, asigurând 20 de milioane de locuri de 
muncă și furnizând 9 % din totalul locurilor de muncă din Uniune; constată că fiecare 



AM\1214597RO.docx PE658.343v01-00

RO Unită în diversitate RO

euro investit în cercetare și inovare în sectorul bioeconomiei în cadrul programului 
Orizont 2020 va genera o valoare adăugată;

7. subliniază necesitatea de a analiza din nou obiectivele ambițioase ale Pactului verde 
european pentru 2030 (în special de a crește nivelul țintei UE de reducere a emisiilor de 
GES la 50-55 %) și de a evalua în detaliu impactul economic al acestuia asupra 
competitivității sectorului forestier și a silvicultorilor în UE, în contextul pandemiei 
mondiale actuale de COVID-19;

8. ia act de beneficiile esențiale aduse climei de păduri și de sectorul forestier; subliniază 
că este nevoie să se crească volumul de CO2 sechestrat în păduri și cantitatea de carbon 
stocată în produsele pe bază de lemn și să se înlocuiască într-o măsură mai mare 
materialele și energia din surse fosile; remarcă, totuși, importanța evitării distorsiunilor 
inutile pe piață pentru materiile prime pe bază de lemn în ceea ce privește sprijinirea 
schemelor pentru bioenergie; subliniază necesitatea de a încuraja utilizarea circulară a 
produselor pe bază de lemn pentru a promova eficiența resurselor, reducerea deșeurilor 
și prelungirea ciclului de viață al carbonului, pentru a extinde bioeconomia circulară;

9. subliniază că, în conformitate cu legislația actuală, care permite stabilirea fără aprobare 
a zonelor forestiere, pădurarii nu mai pot face nimic pentru a preveni daunele forestiere 
sau daunele extinse produse de insecte; consideră că ar trebui promovată și facilitată o 
gestiune globală a dăunătorilor;

10. recunoaște rolul pădurilor în ceea ce privește furnizarea de valoare recreativă și 
activități forestiere, cum ar fi recoltarea de produse forestiere nelemnoase, de pildă 
ciuperci și fructe de pădure; ia act de posibilitățile de îndepărtare a unei cantități mai 
mari de biomasă în ceea ce privește prevenirea incendiilor forestiere prin intermediul 
pășunatului, dar remarcă și faptul că pășunatul animalelor sălbatice are un impact 
negativ asupra plantulelor, și, prin urmare, relevă necesitatea de a gestiona în mod 
durabil fauna care pășunează;

11. subliniază că participarea fermierilor și a vânătorilor la buna gestionare a zonelor 
împădurite este esențială, în special pentru menținerea echilibrului biodiversității 
animale și vegetale;

12. consideră că strategia Uniunii pentru păduri ar trebui să pună accentul pe sprijinirea și 
pe promovarea competitivității industriei forestiere, bioeconomiei și bioenergiei UE; 
consideră că strategia pentru păduri ar trebui să vizeze în special dobândirea autonomiei 
UE în ceea ce privește lemnul, crescând suprafața împădurită și reducând problemele 
asociate, cum ar fi tăierea ilegală, acapararea terenurilor și daunele aduse mediului și 
biodiversității în țările terțe;

13. consideră că rolul pădurilor în politica climatică ar trebui privit în primul rând din 
perspectiva bioeconomiei și că obiectivul ar trebui să fie o utilizare mai extinsă a 
combustibililor și a materialelor din surse regenerabile, și nu stabilirea unor ținte legate 
de dimensiunea absorbanților forestieri sau a zonelor forestiere protejate; consideră că, 
până la exploatarea întregului potențial al bioeconomiei, nu va fi nevoie de o legislație 
suplimentară privind pădurile;

14. observă că dezvoltarea bioeconomiei UE depinde, printre altele, de dezvoltarea 
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tehnologiei și a piețelor, de cadrul politic european și internațional și de caracterul 
durabil al utilizării pădurilor UE; constată că unii dintre acești factori sunt mai ușor de 
influențat decât alții; se declară, prin urmare, în favoarea eliminării obstacolelor 
legislative inutile, a promovării cooperării intersectoriale și a promovării investițiilor în 
cercetare și dezvoltare pentru a facilita schimbarea în cadrul acestei industrii;

15. observă, în plus, că ar trebui luate în considerare obiectivele ambițioase stabilite în 
cadrul politicii energetice a UE în ceea ce privește creșterea ponderii energiei din surse 
regenerabile atunci când se promovează utilizarea biomasei produse de păduri;

16. evidențiază rolul esențial al pădurilor, al sectorului forestier și al bioeconomiei pentru 
realizarea obiectivelor; subliniază că realizarea obiectivelor UE în domeniul mediului și 
al climei nu va fi posibilă niciodată fără păduri multifuncționale, sănătoase și gestionate 
durabil, și nici fără industrii viabile; încurajează, de asemenea, acțiunile care vizează 
menținerea sau creșterea suprafețelor împădurite;

17. constată că incendiile forestiere pot fi prevenite prin asigurarea creșterii pădurilor, prin 
reducerea cantității de lemn mort și prin asigurarea existenței unei rețele cuprinzătoare 
de drumuri forestiere; consideră că Acordul de la Paris ar trebui să recunoască faptul că 
gestionarea adecvată și planificată a pădurilor comerciale poate combate incendiile 
forestiere; consideră că țările care au reușit să prevină incendiile forestiere ar trebui să 
fie recompensate la calcularea amprentei de carbon;

18. subliniază că, pentru perioada de după 2020, sunt necesare strategii forestiere naționale 
ambițioase, independente și de sine stătătoare, care să nu fie subordonate niciunei alte 
strategii sectoriale; cere ca aceste strategii să se bazeze pe o abordare holistică a GDP, 
ținând seama de toate aspectele economice, sociale și de mediu ale lanțului valoric 
forestier; subliniază că trebuie dezvoltată o abordare coordonată și coerentă a pădurilor, 
a sectorului forestier și a serviciilor multiple pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE care afectează direct sau indirect pădurile și 
gestionarea lor;

19. regretă faptul că această abordare coordonată și coerentă nu a fost aplicată și politicii 
comerciale a Uniunii, care autorizează importul masiv de produse agricole, direct 
responsabile pentru defrișări în țările terțe, în special de culturile proteice și produsele 
de origine animală;

20. consideră că Strategia UE pentru păduri ar trebui să constituie doar o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier, recunoscând în același timp necesitatea de a 
respecta competențele statelor membre;

21. subliniază importanța luării unor decizii bazate pe dovezi în politicile UE legate de 
păduri, sectorul forestier și lanțul său valoric, fără ca acest lucru să conducă la o 
colectare sistematică a datelor la nivel european;

22. reliefează necesitatea de a lua în considerare legăturile dintre sectorul forestier și alte 
sectoare, precum și importanța digitalizării și a investițiilor în cercetare și inovare; 
subliniază rolul esențial al materialelor pe bază de lemn pentru înlocuirea alternativelor 
bazate pe combustibili fosili în sectoare precum industria construcțiilor și industria 
textilă; consideră că este important de subliniat beneficiul pentru sănătate adus de 
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sectorul silviculturii nu numai din punctul de vedere al calității aerului și al recreerii, ci 
și ca sursă de materii prime pentru industria medicamentelor și, în special, pentru 
producția de produse de igienă, care contribuie la limitarea răspândirii pandemiilor;

23. observă că agrosilvicultura, cultivarea combinată a arborilor și a culturilor agricole 
și/sau o combinație de pomicultură și creșterea animalelor ar putea reduce incendiile 
forestiere, în special în țările mediteraneene; subliniază, de asemenea, importanța unei 
rețele extinse și bine întreținute de drumuri forestiere și a inspectării regulate a pădurilor 
pentru prevenirea și stingerea incendiilor forestiere, evitându-se astfel eliberarea 
nedorită de carbon, care afectează clima; subliniază că ar trebui multiplicate 
posibilitățile de control al dăunătorilor pe suprafețe mari; evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a preîntâmpina mai bine astfel de evenimente, crescând reziliența 
pădurilor, de exemplu prin cercetare și inovare, schimbul de informații și colaborarea 
pentru a găsi modalități de combatere a dezastrelor naturale;

24. recunoaște rolul biodiversității în menținerea sănătății și rezilienței ecosistemelor 
forestiere; remarcă totuși că sunt necesare resurse financiare suficiente pentru 
gestionarea zonelor de natură recunoscute; subliniază importanța integrării pragmatice a 
conservării naturii în GDP, fără a extinde zonele protejate și fără a crea sarcini 
administrative și financiare adiționale; susține, în acest scop, crearea unor rețele bazate 
pe inițiativele statelor membre;

25. subliniază că Uniunea ar trebui să aloce suficiente fonduri de la bugetul PAC pentru 
măsuri în sectorul forestier, care să corespundă noilor așteptări din acest sector, inclusiv 
să investească în dezvoltarea zonelor forestiere și în îmbunătățirea viabilității pădurilor, 
menținând rețelele de drumuri forestiere, tehnologia forestieră, inovarea și prelucrarea și 
utilizarea produselor forestiere; subliniază necesitatea reducerii sarcinilor administrative 
în cadrul măsurilor UE în domeniul forestier și, în general, în domeniul ajutoarelor de 
stat, de exemplu prin permiterea exceptărilor pe categorii pentru a reacționa prompt la 
provocările din sectorul forestier;

26. subliniază că defrișările și degradarea pădurilor la nivel mondial reprezintă probleme 
grave; atrage atenția că ar trebui elaborate inițiative de politică pentru a trata problemele 
din afara UE, punând accentul pe zona tropicală și pe cauzele practicilor nesustenabile 
în păduri provenite din afara sectorului forestier, în special prin utilizarea etichetării 
geografice, a certificărilor de sustenabilitate și interdicției de acces pe piața europeană 
pentru produsele care nu respectă normele în vigoare; subliniază necesitatea de a 
promova aplicarea Regulamentului UE privind lemnul și a planului de acțiune FLEGT 
(asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în domeniul 
forestier) pentru a preveni importul în piața UE a lemnului provenit din surse ilegale sau 
nesustenabile, care reprezintă o concurență neloială pentru sectorul forestier continental 
și pentru cel din regiunile ultraperiferice;

27. subliniază necesitatea de a menține sistemele de informații privind pădurile aflate sub 
responsabilitatea tuturor administrațiilor naționale competente; subliniază importanța 
unor informații echilibrate, fundamentate științific, care să fie însoțite de indicatori 
socioeconomici pentru dezvoltarea unei eventuale politici în domeniul forestier solicită 
ca aceste date să fie transmise actorilor vizați, cum ar fi federațiile de vânătoare sau 
camerele de agricultură, pentru a garanta o coordonare eficace a măsurilor luate;
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28. invită Comitetul forestier permanent al Comisiei să acorde statelor membre un rol 
central în coordonarea sectorului forestier; subliniază importanța implicării în paralel a 
părților interesate relevante în cadrul Grupului de dialog civil pentru păduri și lemnul de 
plută; invită insistent Comisia să colaboreze cu Parlamentul și cu statele membre în 
vederea coordonării sectorului forestier;

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.

Or. en


