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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 europeană pentru păduri – 
Calea de urmat

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind „Pactul ecologic 
european” (COM(2019)0640), Comunicarea Comisiei din 20 mai privind „Strategia UE 
privind biodiversitatea pentru 2030” (COM(2020)0380), precum și rezoluțiile sale din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic european1 și din 16 ianuarie 2020 
referitoare la cea de a 15-a reuniune a Conferinței părților (COP15) la Convenția privind 
diversitatea biologică2,

– având în vedere Declarația de la New York privind pădurile, ratificată la 23 iunie 2014 
de Uniunea Europeană,

– având în vedere Rezoluția sa din 28 aprilie 2015 referitoare la „O nouă strategie a UE 
pentru păduri și sectorul forestier”3,

– 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 avizul Comitetului Economic și Social European din 30 octombrie 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0015.
3 JO C 346, 21.9.2016, p. 17.
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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 strategie a UE 
pentru păduri: în beneficiul pădurilor și al sectorului forestier»”,

– având în vedere Evaluarea globală privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice 
publicată de Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și 
serviciile ecosistemice (IPBES) din 31 mai 2019,

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

– având în vedere evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei în domeniul biodiversității 
pentru 2020,

– având în vedere strategia privind clima pentru 2050,

– având în vedere responsabilitățile care le revin statelor membre ale UE în temeiul 
Convenției privind diversitatea biologică (CBD), al Convenției-cadru a Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și al Convenției Națiunilor Unite pentru 
combaterea deșertificării (UNCCD),

– 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 pădurile și alte suprafețe împădurite au crescut substanțial în UE între 1990 și 
2015, ca urmare a programelor specifice și a creșterii naturale, acoperind 43 % din 
teritoriul UE, echivalentul a 182 de milioane de hectare și reprezentând 5 % din totalul 
pădurilor din lume; întrucât zonele forestiere reprezintă jumătate din rețeaua Natura 
2000; întrucât unele state membre, care au mai mult de jumătate din teritoriile lor 
acoperite de păduri, depind de silvicultură; întrucât 60 % dintre pădurile din UE se află 
în proprietate privată, majoritatea fiind deținute de către micii proprietari, care dețin mai 
puțin de trei hectare de pădure; întrucât pădurile găzduiesc o parte semnificativă a 
biodiversității terestre a Europei;

B. întrucât UE s-a angajat să atingă obiectivele de la Aichi prevăzute în Convenția privind 
diversitatea biologică, cum ar fi obiectivul 7, care prevede ca, până în 2020, zonele 
agricole, de acvacultură și forestiere să fie gestionate în mod sustenabil, asigurând astfel 
conservarea biodiversității, dar UE nu este pregătită să realizeze aceste obiective;

C. întrucât pădurile sunt ecosisteme circulare, bazate pe reciclarea completă a materiilor și 
a nutrienților în interiorul lor; întrucât orice formă de gestionare activă se bazează pe 
exploatarea resurselor din aceste ecosisteme, care le afectează în mod inevitabil și 
negativ funcționarea, structura și biodiversitatea;
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D. întrucât multe aspecte legate de păduri și de silvicultură sunt reglementate de legislația 
UE, cum ar fi Directiva „Păsări” și Directiva „Habitate”, politica agricolă comună 
(PAC), Regulamentul privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor 
și silvicultura (LULUCF), Directiva privind energia din surse regenerabile și 
Regulamentul privind lemnul;

E. întrucât, potrivit raportului Agenției Europene de Mediu privind „Mediul european – 
situația actuală și perspective 2020”, tendințele pe termen lung ale populațiilor de 
păsări, inclusiv de păsări comune de pădure, demonstrează că Europa a înregistrat un 
declin masiv al biodiversității, gestionarea intensivă a pădurilor fiind identificată drept 
unul dintre factorii principali4; întrucât, potrivit aceluiași raport, Europa se confruntă cu 
provocări de mediu de o amploare și o urgență fără precedent; întrucât este necesară 
adoptarea unor măsuri urgente în următorii 10 ani pentru a reduce rata alarmantă a 
declinului biodiversității, efectele tot mai grave ale schimbărilor climatice și consumul 
excesiv de resurse naturale;

F. întrucât, spre deosebire de pădurile mai tinere și gestionate, arborii mari și pădurile mai 
vechi și intacte oferă un habitat esențial și constituie, de asemenea, stocuri esențiale de 
carbon care nu pot fi înlocuite timp de cel puțin 100-150 de ani dacă sunt recoltate; 
întrucât pădurile vechi continuă să absoarbă și să stocheze carbonul din atmosferă, 
inclusiv în solul forestier; întrucât pădurile primare aproape că au dispărut din UE;

G. întrucât Raportul Comisiei din 2018 privind progresele înregistrate în implementarea 
actualei Strategii a UE pentru păduri prevede că punerea în aplicare a politicii UE în 
domeniul biodiversității constituie în continuare o provocare majoră și că „rapoartele 
privind conservarea habitatelor și speciilor forestiere nu relevă nicio îmbunătățire până 
acum”; întrucât, pentru perioada 2007-2012, statele membre au raportat că doar 26 % 
dintre speciile forestiere și 15 % dintre habitatele forestiere de interes european, astfel 
cum sunt enumerate în Directiva Habitate, se aflau într-un „stadiu corespunzător de 
conservare”; întrucât calitatea pădurilor din UE este în scădere de mult timp; întrucât 
exploatarea forestieră ilegală este o problemă încă nesoluționată în unele state membre;

H. întrucât, în conformitate cu articolul 4 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), mediul este o competență partajată între Uniune și statele sale 
membre; întrucât articolul 191 din TFUE prevede că politica UE în domeniul mediului 
vizează, printre altele, asigurarea unui nivel ridicat de protecție; întrucât Curtea de 
Justiție a hotărât că pădurile fac parte din patrimoniul natural al UE și, prin urmare, sunt 
acoperite de articolul 1915;

I. întrucât Parlamentul a declarat, la 28 noiembrie 2019, o situație de urgență pentru climă 
și mediu6;

4 Raportul Agenției Europene de Mediu privind „Mediul european – situația actuală și perspective 2020”, pagina 
83.
5 Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 25 februarie 1999 în cauzele conexate C-164/97 și C-165/97, Parlamentul 
European / Consiliul Uniunii Europene, ECLI:EU:C:1999:99, punctul 16.
6 Rezoluția Parlamentului European din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența climatică și de mediu, Texte 
adoptate P9_TA(2019)0078.
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J. întrucât pădurile fac parte integrantă din dezvoltarea durabilă; întrucât, pentru a ajuta la 
combaterea declinului biodiversității și a crizelor climatice, este esențial ca pădurile să 
fie protejate, regenerate și gestionate astfel încât să-și maximizeze capacitatea de stocare 
a carbonului și de protecție a biodiversității; întrucât ecosistemele intacte au o capacitate 
mai mare decât ecosistemele degradate de a depăși factorii de stres din mediul 
înconjurător, inclusiv schimbările climatice, deoarece au proprietăți inerente care le 
permit să își maximizeze capacitatea de adaptare; întrucât, spre deosebire de pădurile 
mai tinere și gestionate, arborii mari și pădurile mai vechi și intacte oferă un habitat 
esențial și stochează mai mult dioxid de carbon (CO2); întrucât habitatele forestiere 
interconectate și coridoarele forestiere sunt esențiale pentru asigurarea supraviețuirii 
florei și faunei pe cale de dispariție;

K. întrucât pădurile și zonele de pădure au un rol multifuncțional, fiind ecosisteme 
circulare, bazate pe reciclarea deplină a substanțelor și a substanțelor nutritive, și sunt 
esențiale pentru reglementarea ciclului apei, inclusiv sub formă de reținere a apei pentru 
a preveni inundațiile, absorbind CO2, stocând carbonul, găzduind biodiversitatea 
terestră și furnizând posibilității de recreere și de relaxare aproape de natură, precum și 
contribuind la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă în zonele rurale și 
urbane, unde sectorul forestier al UE este un pilon important cu peste 3 milioane de 
angajați; întrucât aceste locuri de muncă depind de ecosisteme forestiere rezistente pe 
termen lung;

L. întrucât UE s-a angajat să îndeplinească obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, 
inclusiv obiectivul 15 privind protejarea, refacerea și promovarea utilizării sustenabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și 
stoparea degradării solurilor și refacerea acestora, precum și stoparea declinului 
biodiversității;

M. întrucât pădurile contribuie în mod eficace la echilibrul teritorial, la creșterea economică 
și la ocuparea forței de muncă în zonele rurale și urbane, și sprijină menținerea 
competitivității sectorului forestier; întrucât o abordare echilibrată a tuturor funcțiilor 
pădurilor este esențială pentru asigurarea coerenței între politicile în domeniul forestier; 
întrucât este important să se evidențieze eforturile continue întreprinse de proprietarii și 
administratorii de păduri pentru a asigura dezvoltarea durabilă a pădurilor și importanța 
sporirii în continuare a potențialului lor de a atinge obiectivele Pactului verde european 
și dezvoltarea bioeconomiei, garantând totodată serviciile ecosistemice și 
biodiversitatea; întrucât proprietarii și administratorii de păduri din UE au o îndelungată 
tradiție și experiență în gestionarea pădurilor multifuncționale; întrucât, cu toate acestea, 
având în vedere provocările actuale, este necesară o bună cunoaștere a ecologiei 
pădurilor, inclusiv pentru a combate perturbările naturale;

N. întrucât cererea globală de natură sălbatică autentică este în creștere, iar sprijinul public 
pentru o protecție strictă a ecosistemelor forestiere a crescut semnificativ;

O. întrucât varietatea genetică din păduri este esențială pentru adaptarea la condițiile de 
mediu în schimbare, cum ar fi schimbările climatice, și pentru restabilirea 
biodiversității;

P. întrucât Raportul special al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice 
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al Națiunilor Unite (IPCC) privind utilizarea terenurilor constată că exploatarea 
forestieră comercială a contribuit la creșterea emisiilor nete de gaze cu efect de seră, la 
pierderea ecosistemelor naturale și la declinul biodiversității;

Q. întrucât pădurile europene contribuie în mod semnificativ la atenuarea schimbărilor 
climatice, ecosistemele forestiere absorbind și stocând 10 % din emisiile de gaze cu 
efect de seră din Europa, și întrucât această capacitate poate fi mărită; întrucât pădurile 
oferă, de asemenea, o materie primă regenerabilă și ecologică, care este un substitut 
pentru materialele mari consumatoare de energie și combustibilii fosili; întrucât, cu 
toate acestea, principiul „utilizării în cascadă” ar trebui să fie recunoscut și utilizat ca o 
modalitate benefică de îmbunătățire a utilizării eficiente a resurselor în noua Strategie 
pentru păduri; întrucât pădurile stochează și absorb de aproximativ 2,5 ori mai mult CO2 
în sol decât în biomasa arborilor; întrucât pădurile perturbate de incendii și de 
exploatarea forestieră au înregistrat pierderi de sol de până la 26,6 %; întrucât trebuie 
subliniată importanța ecosistemelor forestiere complexe și a pădurilor mature;

R. întrucât menținerea pădurilor existente („proforestation”) este practica prin care pădurile 
sunt lăsate să crească până când ajung la capacitatea lor ecologică maximă de a stoca 
carbon și până când își ating potențialul maxim de biodiversitate;

S. întrucât, pentru a menține amploarea și funcționalitatea completă a biodiversității 
forestiere și a respecta nevoia de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea, având în vedere că Regulamentul LULUCF recunoaște că un rezervor de 
carbon de lemn mort în pădure este similar cu produsele lemnoase recoltate cu cicluri de 
viață îndelungate, deoarece carbonul său nu suferă o oxidare instantanee și oferă 
microhabitate esențiale de care depind numeroase specii, inclusiv specii protejate, este 
esențial ca o parte din suprafețele de pădure să fie protejate de orice formă de 
intervenție umană activă; întrucât au fost concepute noi opțiuni de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a acestora, printre care se numără menținerea 
pădurilor existente („proforestation”)7 și silvicultura apropiată de natură;

T. întrucât, în conformitate cu Raportul global de evaluare al IPBES privind 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice din 2019, natura înregistrează un declin la nivel 
global într-un ritm fără precedent în istoria umanității și un milion de specii de animale 
și plante sunt pe cale de dispariție;

U. întrucât PAC este principala sursă de fonduri UE pentru gestionarea pădurilor;

V. întrucât plantațiile sunt adesea monoculturi care conțin mai puțină biodiversitate decât 
pădurile naturale și seminaturale și sunt mai puțin reziliente la schimbările climatice, 
ducând astfel la creșterea pierderilor de carbon din cauza perturbărilor naturale;

W. întrucât diferitele tipuri de tăiere au efecte diferite asupra capacităților pădurilor de 
stocare a dioxidului de carbon, asupra calității solului și asupra stării de conservare; 

7 „Menținerea pădurilor existente („proforestation”) - protejarea pădurilor existente pentru a crește intacte până 
când își ating potențialul ecologic”, potrivit studiului elaborat de William R. Moomaw, „2019: Pădurile intacte în 
Statele Unite: Menținerea pădurilor existente atenuează schimbările climatice și contribuie la bunăstarea generală”, 
Studiu publicat în Frontiers in Forests and Global Change.



AM\1214643RO.docx PE658.343v01-00

RO Unită în diversitate RO

întrucât tăierea rasă a unor suprafețe mari este cea mai dăunătoare metodă, deoarece 
îndepărtează mare parte din materia organică și rădăcinile din sol, determină eliberarea 
carbonului stocat în sol (a cărui cantitate este de aproximativ 2,5 ori mai mare decât cea 
a carbonului stocat în biomasa arborilor) și aduce daune semnificative structurii 
complexe a pădurii și ecosistemelor care depind de aceasta;

X. întrucât subvențiile pentru bioenergie conduc la o agravare a raportului dintre utilizarea 
de material și utilizarea de energie la utilizarea lemnului și, în același timp, la o creștere 
artificială a aprovizionării cu biomasă8, reducând astfel capacitatea pădurilor de a 
sechestra carbonul;

Y. întrucât subvențiile pentru diferite surse regenerabile de energie ajută la demararea 
acestui sector; întrucât sectoarele energiei solare și eoliene și tehnologiile conexe pot să 
se mențină fără subvenții după o creștere inițială; întrucât acest lucru nu este valabil 
pentru sectorul bioenergiei, care funcționează numai pe bază de subvenții;

Z. întrucât datele disponibile privind pădurile la nivelul UE sunt incomplete și calitatea lor 
variază, ceea ce împiedică coordonarea gestionării și a conservării pădurilor între UE și 
statele membre;

AA. întrucât defrișarea excesivă este unul dintre factorii care au generat o „furtună perfectă” 
pentru propagarea bolilor de la fauna sălbatică la oameni9;

AB. întrucât UE are responsabilitatea de a se asigura că modelele noastre de consum și 
importurile din țările terțe nu contribuie la defrișare sau la degradarea pădurilor și nici la 
conversia sau la degradarea altor ecosisteme naturale în alte părți ale lumii,

1. salută decizia Comisiei de a propune o nouă Strategie pentru păduri; subliniază 
necesitatea ca Strategia pentru păduri să respecte principiul subsidiarității; subliniază 
necesitatea ca Strategia pentru păduri să recunoască competențele UE în domeniul 
protecției mediului, inclusiv a pădurilor; reamintește că, în temeiul articolului 191 din 
TFUE, politica UE în domeniul mediului trebuie să contribuie, printre alte obiective, la 
conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului și utilizarea prudentă și 
rațională a resurselor naturale; reamintește că mai multe acte legislative ale UE 
afectează pădurile și gestionarea pădurilor; subliniază, în acest sens, necesitatea unei 
Strategii pentru păduri globale și coerente care să consolideze rolul multifuncțional al 
pădurilor și sectorul forestier din UE, precum și să promoveze avantajele societale, 
economice și de mediu considerabile ale pădurilor, cu respectarea deplină a obiectivelor 
UE privind clima și mediul; evidențiază necesitatea unei stabiliri clare a priorităților, în 
cadrul căreia protejarea climei și a biodiversității să fie obiective centrale și 

8 Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene, raportul din 2018 intitulat „Biomass production, supply, uses 
and flows in the European Union” („Producția, furnizarea, utilizările și fluxurile de biomasă în Uniunea 
Europeană”) precizează că „Într-adevăr, obiectivele pentru energia din surse regenerabile stabilite de UE au dus 
la o creștere a consumului de biomasă lemnoasă”. Consumul de lemn pentru producerea energiei este estimat la: 
42 % (2005), 43 % (2010), 48 % în prezent, în timp ce consumul de energie este probabil subraportat.
9 Articol al unor experți invitați ai IPBES intitulat „Măsurile de stimulare în cadrul crizei COVID-19 trebuie să 
salveze vieți, să protejeze mijloace de subzistență și să ocrotească natura pentru a reduce riscul unor noi pandemii”, 
de profesorii Josef Settele, Sandra Díaz și Eduardo Brondizio și Dr Peter Daszak, 27 aprilie 2020. 
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interconectate în noua Strategie a UE pentru păduri; subliniază nevoia urgentă de a 
preveni și de a gestiona perturbările naturale; subliniază că Strategia pentru păduri ar 
trebui să fie coerentă cu Pactul verde european și aliniată la viitoarea strategie pentru 
2030 în domeniul biodiversității;

2. atrage atenția asupra faptului că, potrivit Agenției Europene de Mediu, pădurile din 
zonele urbane au, la rândul lor, un rol pozitiv deloc neglijabil în combaterea 
schimbărilor climatice și a consecințelor implicate asupra sănătății, subliniind totodată 
rolul deosebit de important pe care acestea îl joacă pentru populația urbană, ca spații 
naturale și de recreere; subliniază că, pe lângă pădurile din zonele rurale, pădurile din 
zonele urbane și interacțiunea dintre păduri și arbori cu zonele urbane și periurbane ar 
trebui, de asemenea, evaluate, în special în ceea ce privește perioadele prelungite de 
secetă, iar funcția lor pentru aceste comunități ar trebui mai bine înțeleasă;

3. subliniază necesitatea unei Strategii pentru păduri globale și coerente, care să 
consolideze rolul multifuncțional al pădurilor și sustenabilitatea acestora, precum și al 
sectorului forestier din UE, și care să promoveze avantajele societale, economice, 
culturale și de mediu considerabile ale pădurilor; subliniază că, în acest sens, prevenirea 
și gestionarea perturbărilor naturale și a presiunilor existente asupra acestora, precum și 
combaterea defrișărilor au un caracter urgent și prioritar;

4. evidențiază că noua Strategie pentru păduri ar trebui să fie un instrument central de 
politică în UE pentru coordonarea eficientă a politicilor și a inițiativelor în domeniul 
forestier, ca parte a Pactului verde european; invită Comisia și statele membre să ia în 
considerare introducerea unor obiective privind suprafețele împădurite pentru a crește în 
mod sustenabil nivelurile actuale, aprobând, în același timp, obiectivele pentru 2030 
privind zonele protejate, inclusiv pădurile, și restaurarea în conformitate cu strategia UE 
privind biodiversitatea, precum și solicitările Parlamentului10 de a reduce defrișările și 
de a îmbunătăți calitatea pădurilor și a suprafețelor împădurite existente; consideră că 
Strategia pentru păduri ar trebui să includă instrumente adecvate pentru atingerea 
acestor obiective;

5. subliniază că pădurile reprezintă aproape jumătate din suprafața siturilor Natura 2000 (și 
anume 37,5 milioane de hectare) și că 23 % din toate pădurile din Europa se află în 
aceste situri, pentru care pădurile au o importanță crucială11; subliniază, în acest context, 
nevoia urgentă de a onora angajamentul Comisiei de a adopta o abordare de toleranță 
zero față de nerespectarea legislației de mediu și în special de a acorda prioritate 
aplicării eficiente a legislației UE privind natura, inclusiv planuri de gestionare adecvate 
pentru siturile Natura 2000, și de a evalua dacă s-au acordat fonduri suficiente pentru 
protejarea pădurilor în siturile Natura 2000, inclusiv prin urmărirea procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor; evidențiază, în această privință, cinci provocări 
importante legate de implementarea rețelei Natura 2000 în cazul pădurilor:

(1) echilibrul dintre conservarea biodiversității și producția de lemn,

10 Rezoluția Parlamentului European din 16 ianuarie 2020 referitoare la cea de a 15-a reuniune a Conferinței 
părților (COP15) la Convenția privind diversitatea biologică, Texte adoptate, P9_TA(2020)0015.
11 Agenția Europeană de Mediu, „Ecosistemele forestiere europene – stare și tendințe”, 2016.
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(2) integrarea conservării și solicitările părților interesate locale,

(3) schimbările climatice,

(4) lipsa finanțării și

(5) conflictele cu alte politici sectoriale;

solicită, prin urmare, Comisiei Europene și statelor membre:

(1) o mai bună comunicare și transparență,

(2) un accent mai puternic pe știința conservării în dezvoltarea strategiilor de 
gestionare și în răspunsul la schimbările climatice,

(3) îmbunătățirea participării cetățenilor la elaborarea și la punerea în aplicare 
a politicii,

(4) o strategie de finanțare eficientă,

(5) o politică europeană integrată privind utilizarea și conservarea terenurilor 
și

(6) îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la implementarea rețelei Natura 
2000 în cazul pădurilor și la efectele acesteia asupra biodiversității, asupra 
gestionării pădurilor și asupra altor utilizări ale terenurilor în întreaga UE;

6. subliniază că gestionarea durabilă și conservarea pădurilor noastre reprezintă un element 
central de interes general și nu ar trebui să facă obiectul legislației privind concurența; 
reamintește că pădurile asigură servicii publice în domeniul activităților recreative, al 
sănătății și al educației;

7. subliniază că ar trebui consolidat rolul multifuncțional al pădurilor, în toate 
dimensiunile sale: rolul de protecție al pădurilor ca spațiu vital pentru numeroase specii 
de animale și plante, rolul economic al pădurilor ca sursă de lemn și alte produse și rolul 
de protecție al pădurilor pentru floră și faună; subliniază faptul că trebuie să se analizeze 
coroborat dimensiunea ecologică, economică și socială a pădurilor;

8. consideră că simplificarea accesului la sprijinul UE pentru păduri și reducerea 
birocrației sunt extrem de importante, ținând cont de dificultățile cu care se confruntă 
proprietarii de terenuri de dimensiuni mici și mijlocii și chiar și unele entități publice;

9. subliniază că există opinii divergente cu privire la capacitățile de absorbție a CO2 ale 
diferitelor tipuri de păduri și că cercetarea științifică arată că pădurile reziliente, 
sănătoase și bogate în biodiversitate absorb mai mult CO2 decât pădurile exploatate 
intensiv; îndeamnă, prin urmare, ca noua Strategie pentru păduri să promoveze 
gestionarea durabilă a pădurilor; reamintește că UE și statele sale membre s-au angajat 
să aplice definiția și principiile gestionării durabile a pădurilor (SFM)12; constată, cu 

12 Astfel cum se prevede în Rezoluția H1 Forest Europe de la Helsinki din 1993.
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toate acestea, că Comisia elaborează o definiție la nivelul UE a gestionării durabile a 
pădurilor, care ar trebui să se bazeze pe cele mai înalte standarde de sustenabilitate, 
având ca elemente centrale protecția biodiversității și a absorbanților de carbon valoroși; 
evidențiază beneficiile globale pentru climă oferite de păduri și de lanțul valoric 
forestier, și anume îmbunătățirea sechestrării CO2, stocarea carbonului și înlocuirea 
sustenabilă a materiilor prime și a energiei pe bază de combustibili fosili; recunoaște că 
gestionarea durabilă a pădurilor trebuie să asigure protecția biodiversității forestiere 
europene; ia act de faptul că protecția pădurilor și producția nu acționează neapărat în 
contradicție, dar ar putea, în unele cazuri, să fie compatibile între ele și să aibă un 
rezultat pozitiv în ceea ce privește protecția climei;

10. subliniază că, în anumite circumstanțe, se fac compromisuri între protejarea climei și 
protejarea biodiversității în sectorul bioeconomiei și, în special, în sectorul silviculturii, 
fapt care joacă un rol central în tranziția către o economie neutră din punct de vedere 
climatic; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acest compromis nu a fost 
abordat suficient în discuțiile recente privind politica; invită toate părțile interesate să 
elaboreze o abordare coerentă pentru a reuni protecția biodiversității și protecția climei 
ca parte a unui sector forestier și a unei bioeconomii prospere;

11. constată că, deși pădurile conservate cel mai bine, din care nu se extrag produse, sunt 
puține, ar trebui să li se acorde atenția cuvenită, întrucât acestea contribuie la obținerea 
cunoștințelor, la sănătatea și la ecoturismul pe care nu le putem refuza generațiilor 
viitoare; subliniază că Natura 2000, ca rețea europeană de conservare a habitatului 
ecologic, ar trebui să joace un rol crucial în Strategia europeană pentru păduri; este de 
părere că Natura 2000 ar trebui să aibă un rol esențial pentru a garanta protecția și 
conservarea pădurilor;

12. remarcă importanța și rolul esențial al sectorului silvic și al suprafețelor împădurite în 
combaterea schimbărilor climatice; subliniază faptul că sectorul forestier și furnizorii de 
servicii forestiere, precum și unitățile de prelucrare și transformare a lemnului exercită o 
influență economică semnificativă, îndeosebi în regiunile rurale și vulnerabile, ca 
urmare a cererii de bunuri și servicii suplimentare din alte sectoare;

13. subliniază necesitatea ca statele membre să facă schimb de bune practici în gestionarea 
și planificarea forestieră; atrage, de asemenea, atenția asupra importanței instituirii unor 
orientări la nivel european, în legătură cu obiectivele prestabilite ale Pactului verde 
european, pentru a oferi statelor membre orientări privind gestionarea, întreținerea și 
planificarea forestieră;

14. subliniază că protejarea și menținerea pădurilor existente („proforestation”), precum și 
reîmpădurirea și împădurirea cu specii de arbori adecvate regiunii și mediului ar trebui 
să fie obiectivul central al viitoarei Strategii a UE pentru păduri; constată că practicile 
de gestionare apropiate de natură sunt cele mai în măsură să atingă aceste obiective;

15. subliniază că, potrivit cercetării13, pădurile seculare continuă să acumuleze carbon, 
contrar opiniei potrivit căreia sunt neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon 

13 S. Luyssaert et al., 2008: „Old-growth forests as global carbon sinks” („Pădurile seculare ca absorbanți de carbon 
la nivel global”), în Nature.
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sau chiar surse de CO2;

16. subliniază că niciun efect de substituire a produselor forestiere nu poate compensa 
pierderea pădurilor seculare și a pădurilor primare, recunoscute ca fiind de neînlocuit14 
și care ar trebui protejate prin instrumente juridice și de stimulare care să țină cont de 
complexitatea, conectivitatea și reprezentativitatea lor15;

17. solicită o protecție strictă a pădurilor primare și seculare în UE, în cadrul Strategiei UE 
pentru păduri;

18. reamintește că aproximativ 60 % din pădurile UE se află în proprietate privată și că 
aproximativ două treimi dintre proprietarii privați de păduri dețin mai puțin de trei 
hectare de pădure; subliniază că toate măsurile trebuie să țină seama în mod 
corespunzător de acest lucru și, prin urmare, trebuie să fie concepute astfel încât să fie 
accesibile pentru micii proprietarii de păduri și să poată fi puse în aplicare în mod 
practic de către aceștia; reamintește că Comisia a identificat sarcinile administrative și 
regimurile de proprietate forestieră ca factori limitativi pentru adoptarea anumitor 
măsuri16;

19. reafirmă că conservarea ecosistemelor bogate în carbon, inclusiv a pădurilor, reprezintă 
o opțiune de răspuns cu un impact imediat asupra schimbărilor climatice, spre deosebire 
de împădurire, reîmpădurire și restaurare, care necesită mai mult timp pentru a produce 
rezultate17; solicită ca acțiunile de politică din UE să fie ghidate de acest principiu;

20. subliniază că declinul continuu al biodiversității a avut consecințe negative pentru 
furnizarea multor servicii ecosistemice în ultimele decenii; constată că acest declin a 
avut loc parțial din cauza practicilor agricole și forestiere intensive; evidențiază că 
declinul continuu al reglementării serviciilor poate avea consecințe negative asupra 
calității vieții18;

21. recunoaște că schimbările climatice modifică capacitatea de creștere a pădurilor și 
sporesc frecvența și severitatea secetei, ale inundațiilor și ale incendiilor, favorizând 

14 Comunicarea Comisiei din 23 iulie 2019 intitulată „Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea 
pădurilor la nivel mondial” (COM(2019)0352).
15 Rezoluția Parlamentului European din 16 ianuarie 2020 referitoare la cea de a 15-a reuniune a Conferinței 
părților (COP15) la Convenția privind diversitatea biologică, Texte adoptate, P9_TA(2020)0015, formularea 
exactă de la punctul 52.
16 Raportul Comisiei 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), 
p. 3.
17 Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), 2019: „Climate Change and Land Report-
Summary for Policymakers” („Raportul privind schimbările climatice și terenurile - Rezumat pentru factorii de 
decizie”).
18 Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES) 
(2018): Rezumatul pentru factorii de decizie al Raportului de evaluare regională privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice pentru Europa și Asia Centrală al Platformei interguvernamentale științifico-politice privind 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice. M. Fischer, M. Rounsevell, A. Torre-Marin Rando, A. Mader, A. Church, 
M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn. P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-López, I. Ring, C. Sandström, I. Sousa Pinto, 
P. Visconti, N.E. Zimmermann și M. Christie (eds.). Secretariatul IPBES, Bonn, Germania.
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totodată dezvoltarea unor noi dăunători și boli care afectează pădurile; ia act de faptul că 
ecosistemele intacte au o capacitate mai mare decât ecosistemele degradate de a depăși 
factorii de stres din mediul înconjurător, inclusiv schimbările climatice, deoarece au 
proprietăți inerente care le permit să își maximizeze capacitatea de adaptare;

22. solicită statelor membre să se asigure că pentru pădurile mai mari de 10 hectare există 
planuri de gestionare a pădurilor care includ considerații privind stocarea carbonului și 
biodiversitatea și, după caz, respectă obiectivele Natura 2000;

23. reamintește scrisoarea a peste 700 de oameni de știință care solicită o revizuire amplă 
din punct de vedere științific a Directivei privind energia din surse regenerabile, în 
special excluderea anumitor tipuri de biomasă lemnoasă din contabilizarea pentru 
atingerea obiectivului și eliminarea eligibilității sale pentru sprijin;

24. subliniază faptul că plantațiile de culturi bioenergetice intensive și de mari dimensiuni, 
inclusiv monoculturile, în special cele care înlocuiesc pădurile naturale și terenurile 
agricole de subzistență, au efecte negative asupra biodiversității;

25. subliniază rolul pe care pădurile îl pot avea în înlocuirea materialelor din surse fosile cu 
bioproduse; consideră că noua Strategie pentru păduri ar trebui să reflecte rolul 
important pe care pădurile europene și bioeconomia circulară sustenabilă a UE îl joacă 
în atingerea neutralității climatice până în 2050, fiind necesară includerea în strategie a 
unor măsuri în acest sens; subliniază că aceste măsuri ar trebui să utilizeze întregul 
potențial al efectelor de înlocuire; subliniază, cu toate acestea, că măsurile din noua 
strategie pentru păduri privind bioeconomia și utilizarea biomasei lemnoase ar trebui să 
țină seama în mod corespunzător de rolul lor crucial pentru stocarea carbonului, 
protecția biodiversității și furnizarea altor servicii ecosistemice, precum și de efectele 
asupra conservării ecosistemelor forestiere și asupra sechestrării CO2 într-un mod 
eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor;

26. subliniază că Raportul privind progresele înregistrate în implementarea Strategiei UE 
pentru păduri prevede că punerea în aplicare a politicii UE în domeniul biodiversității 
constituie în continuare o provocare majoră19 și că rapoartele privind conservarea 
habitatelor și speciilor forestiere nu relevă o îmbunătățire semnificativă până acum; 
invită Comisia să integreze protecția și refacerea ecosistemelor forestiere și a 
biodiversității ca o componentă esențială în noua Strategie pentru păduri;

27. constată cu îngrijorare că, în 2015, numai 15 % dintre habitatele forestiere și 26 % 
dintre speciile forestiere se aflau într-un stadiu corespunzător de conservare20; 
reamintește obiectivul 3b al strategiei UE în domeniul biodiversității, care vizează 
realizarea unei îmbunătățiri măsurabile a stadiului de conservare a speciilor și a 
habitatelor care depind sau sunt afectate de silvicultură și a furnizării de servicii 
ecosistemice conexe; regretă faptul că, în conformitate cu evaluarea intermediară a 

19 Raportul Comisiei 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), 
p. 3.
20 Briefingul din 27 noiembrie 2019 al Agenției Europene de Mediu, „Dinamica pădurilor în Europa și consecințele 
sale ecologice”. Modificat ultima dată la 10 decembrie 2019.
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strategiei în domeniul biodiversității, nu s-au înregistrat progrese semnificative în ceea 
ce privește atingerea obiectivului21;

28. subliniază necesitatea de a reduce consumul general la nivelul UE, precum și pe cel de 
lemn și produse pe bază de lemn, promovând o economie mai circulară și acordând 
prioritate celei mai eficiente utilizări a lemnului, ceea ce permite sechestrarea 
carbonului pe termen lung și reducerea la minimum a generării de deșeuri;

29. consideră că Strategia UE pentru păduri ar trebui să ajute la inversarea tendinței 
speciilor native de a fi trecute tot mai mult cu vederea în favoarea altor specii alogene 
cu creștere rapidă, precum eucaliptul;

30. subliniază importanța derulării de programe de pregătire și reconversie profesională pe 
termen lung pentru specialiștii din domeniu pentru folosirea noilor tehnologii și 
adaptarea la evoluția dinamică a acestora, inclusiv crearea unei platforme de comunicare 
care să permită schimburi de bune practici, și consideră importantă implicarea diferiților 
proprietari și administratori de pădure și stimularea lor pentru aplicarea de practici 
sustenabile de conservare a pădurilor și promovare a biodiversității;

31. solicită ca noua Strategie pentru păduri să contribuie la asigurarea faptului că practicile 
de gestionare a pădurilor evită orice fragmentare a ecosistemelor forestiere în părți mai 
mici, punând un accent special pe pădurile primare, deoarece, pentru a supraviețui, 
multe specii, inclusiv mamiferele mai mari, depind de habitatele forestiere 
interconectate, intacte; solicită ca Strategia pentru păduri să acorde prioritate 
reconectării pădurilor deja fragmentate prin regenerarea coridoarelor forestiere adaptate 
condițiilor și biodiversității locale;

32. consideră că informațiile privind resursele forestiere și situația pădurilor sunt esențiale 
pentru a se asigura că deciziile luate în privința pădurilor sunt cât se poate de benefice 
din punct de vedere socioeconomic și ecologic, la toate nivelurile;

33. subliniază importanța deosebită a regiunii carpatice și remarcă faptul că aderarea UE la 
Convenția Carpaților ar contribui la sprijinirea regiunii, care găzduiește valori naturale 
de neînlocuit în Europa continentală;

34. constată cu îngrijorare că, la nivelul UE, datele raportate22 indică faptul că energia 
reprezintă 48 % din totalul cantității de biomasă lemnoasă utilizată; reiterează că, alături 
de sechestrarea carbonului natural și de protecția biodiversității in situ, utilizarea 
lemnului recoltat, pentru a fi coerentă cu obiectivele UE privind biodiversitatea și clima, 
ar trebui să se orienteze către utilizarea materialelor;

35. subliniază valoarea și potențialul sistemelor agroforestiere extensive nou create și 
tradiționale pentru producția agricolă, diversificare, inclusiv pentru bioeconomie, 
sechestrarea carbonului, prevenirea deșertificării și pentru potențialul de a reduce 

21 Raportul Comisiei din 2 octombrie 2015 intitulat „Evaluare intermediară a strategiei UE în domeniul 
biodiversității pentru 2020” (COM(2015)0478). 
22 Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene, 2018: „Biomass production, supply, uses and flows in the 
European Union” („Producția, furnizarea, utilizările și fluxurile de biomasă în Uniunea Europeană”).
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presiunea asupra ecosistemelor forestiere; regretă că normele derivate din reformele 
PAC au dus în mod sistematic la degradarea sistemelor agroforestiere și, în multe 
cazuri, au împiedicat refacerea, regenerarea și reîntinerirea acestora; constată cu 
îngrijorare actuala extincție la scară largă a sistemelor agroforestiere mediteraneene 
emblematice, de mare valoare naturală, și solicită urgent modificarea normelor pentru a 
facilita regenerarea și refacerea sistemelor agroforestiere existente și crearea unora noi;

36. constată faptul că cercetarea și tehnologia au avansat considerabil de la introducerea 
Strategiei pentru păduri în 2013; subliniază importanța de a încuraja în continuare 
cercetarea, printre altele, în domeniul ecosistemelor forestiere, al biodiversității, al 
înlocuirii sustenabile a materiilor prime și a surselor de energie bazate pe combustibili 
fosili, al stocării carbonului, al produselor din lemn și al practicilor de gestionare 
durabilă a pădurilor, al silviculturii și al bioproduselor; consideră că mai multe fonduri 
UE pentru cercetare ar trebui orientate în această direcție; invită Comisia și statele 
membre să finanțeze, de asemenea, cercetarea și să colecteze în continuare date privind 
metodele inovatoare de protecție și consolidare a rezilienței pădurilor, cum ar fi 
introducerea unor specii reziliente; subliniază că mai multe activități de cercetare și o 
finanțare majorată ar fi benefice pentru atenuarea schimbărilor climatice, conservarea 
ecosistemelor forestiere și stimularea biodiversității, creșterea economică durabilă și 
ocuparea forței de muncă, în special în zonele rurale;

37. solicită introducerea unui sistem coordonat de urmărire și detectare electronică a 
lemnului și sprijin pentru dezvoltarea unor instrumente automatizate pentru analiza 
circulației lemnului și monitorizarea în toate etapele transformării și integrării sale, cu 
sistemele guvernamentale și comerciale aferente de păstrare a evidențelor, raportare, 
emitere a autorizațiilor și înregistrare a acordurilor;

38. subliniază ca autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial in asigurarea 
sustenabilității pe termen lung a pădurilor deoarece ar putea contribui la planurile 
regionale de dezvoltare durabilă, la dezvoltarea produselor de lemn cu cicluri de viață 
îndelungate care absorb dioxid de carbon și la promovarea spiritului antreprenorial al 
IMM-urilor în sectorul forestier;

39. solicită continuarea finanțării pentru cercetarea privind solurile și rolul acestora în 
reziliența și adaptarea pădurilor la schimbările climatice, protecția și îmbunătățirea 
biodiversității, precum și furnizarea altor servicii ecosistemice;

40. consideră ca fiind esențiale conservarea resurselor genetice autohtone și selectarea 
acelor elemente din patrimoniul genetic existent care sunt cel mai bine adaptate la 
condițiile de creștere preconizate în viitor;

41. invită Comisia și statele membre să creeze instrumente economice și de politică care să 
permită ca mai multe păduri să își atingă potențialul ecologic și să absoarbă dioxidul de 
carbon;

42. subliniază importanța existenței unor dovezi științifice privind politicile forestiere ale 
UE;

43. propune actualizarea normelor de raportare și contabilizare pentru LULUCF, pentru a 
stimula lipsa de intervenție în categoria de contabilizare a terenurilor forestiere 
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gestionate din zonele de păduri seculare, de exemplu prin excluderea eliminărilor 
respective din limitările impuse de regulament;

44. subliniază importanța altor activități forestiere, în mod specific recoltarea de produse 
forestiere nelemnoase, cum ar fi ciupercile și fructele de pădure, împreună cu pășunatul 
și apicultura;

45. consideră că zonele strict protejate în regimuri de gestionare fără intervenție ar trebui să 
facă parte din Strategia UE pentru păduri și din strategiile de dezvoltare locală bazate pe 
turismul natural cu impact redus și pe furnizarea de servicii ecosistemice neproductive;

46. solicită Comisiei să respecte principiul „să nu faci rău”, prevăzut în Comunicarea 
privind Pactul ecologic european (COM(2019)0640), și să revizuiască toate legislațiile 
relevante pentru a reflecta ultimele dovezi științifice în ceea ce privește ecosistemele 
forestiere, diferitele rezervoare de carbon și adevărata lor valoare pentru atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv rolul crucial al biodiversității lor 
în această adaptare;

47. reamintește necesitatea de a proteja pădurile de amenințările din ce în ce mai mari și a 
concilia funcțiile lor de producție și protecție, ținând cont de faptul că se estimează că 
seceta, incendiile, furtunile și dăunătorii vor aduce pădurilor daune mai frecvente și mai 
grave, ca urmare a schimbărilor climatice;

48. își exprimă îngrijorarea cu privire la sănătatea și rezistența pădurilor din mai multe zone 
ale Europei; subliniază că noua Strategie pentru păduri ar trebui să țină seama de faptul 
că o pădure diversă, reflectând componența naturală a regiunii, este în general mai 
rezilientă decât o pădure formată dintr-o singură cultură; subliniază necesitatea de a 
consolida și de a exploata la maximum mecanismele UE pentru a face față presiunilor 
transfrontaliere asupra pădurilor; reamintește că, potrivit AEM23 principalele surse de 
presiune asupra pădurilor din UE sunt intensificarea exploatării terenurilor, extinderea 
zonelor urbane și schimbările climatice; subliniază că aceste ecosisteme sunt expuse tot 
mai mult la perturbările naturale, cum ar fi furtunile, incendiile, secetele, speciile 
invazive, dăunătorii, infestarea cu insecte și bolile, toate acestea amplificând 
vulnerabilitatea la schimbările climatice; solicită Comisiei să faciliteze o platformă de 
schimb de bune practici pentru a combate aceste presiuni;

49. subliniază că poluarea aerului are un impact semnificativ nu doar asupra sănătății 
umane, ci și asupra mediului; invită Comisia să exploreze impactul poluării aerului 
asupra pădurilor și a biodiversității forestiere în viitorul său plan de acțiune privind 
reducerea la zero a poluării;

50. salută lansarea, în februarie 2020, a Sistemului de informații în domeniul forestier al 
Europei (FISE), care furnizează o infrastructură europeană de date privind pădurile; 
invită statele membre să se implice pe deplin în schimbul de date și să colaboreze pentru 
elaborarea unui cadru de date armonizat privind starea pădurilor din Europa; solicită ca 
activitatea FISE să fie finalizată în timp util pentru toate cele cinci teme prioritare: 

23 Agenția Europeană de Mediu, „Dinamica pădurilor în Europa și consecințele sale ecologice”, 27 noiembrie 
2018.
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datele de bază privind pădurile, bioeconomia, natura și biodiversitatea, atenuarea 
schimbărilor climatice, sănătatea și reziliența pădurilor;

51. subliniază că unul dintre obiectivele Strategiei UE pentru păduri ar trebui să fie o 
creștere semnificativă a ponderii de specii și habitate forestiere aflate într-un stadiu 
corespunzător de conservare; solicită ca strategia să includă măsuri ambițioase în acest 
scop;

52. recunoaște că Strategia UE pentru păduri ar trebui să țină seama de valoarea economică, 
socială și culturală ridicată a pădurilor; subliniază că diferite activități economice legate 
de păduri pot avea efecte perturbatoare diferite asupra ecosistemelor forestiere; 
subliniază că noua Strategie UE pentru păduri ar trebui să încurajeze doar acel tip de 
activitate economică care respectă limitele de sustenabilitate ale ecosistemelor 
forestiere;

53. încurajează insistent limitarea tăierii rase ca metodă de recoltare și pledează pentru 
intensificarea utilizării creșterii continue; recunoaște că tăierea rasă a unei păduri 
eliberează cea mai mare parte a reziduurilor de carbon din solul zonei respective în 
atmosferă; subliniază necesitatea promovării unor metode alternative și mai puțin 
invazive de recoltare a lemnului;

54. salută faptul că, după cum s-a anunțat în Pactul verde european, noua Strategie pentru 
păduri va avea ca obiective principale împădurirea eficace, conservarea și refacerea 
pădurilor; subliniază că potențialul de captare a carbonului al ecosistemelor forestiere 
continuă să se dezvolte pe măsură ce ecosistemul forestier se maturizează și că pădurile 
naturale oferă beneficii importante; subliniază că ar trebui să se acorde prioritate 
protecției și refacerii pădurilor existente, în special a pădurilor seculare;

55. subliniază că este necesar ca UE să depună mai multe eforturi pentru a pune capăt 
practicilor de tăiere rasă și de exploatare forestieră ilegală; observă că, în ciuda 
Regulamentului UE privind lemnul, exploatarea forestieră ilegală are încă loc în 
anumite state membre; îndeamnă Comisia și statele membre să ia măsuri urgente cu 
privire la aceste chestiuni prin monitorizarea atentă și prin aplicarea legislației UE 
existente; invită Comisia să inițieze rapid procedurile de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor atunci când se comit încălcări, precum și să urmărească cazurile de 
exploatare forestieră ilegală prin intermediul unor organisme precum Parchetul 
European (EPPO) și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); invită Comisia să 
finalizeze, fără întârziere, verificarea adecvării normelor UE de combatere a exploatării 
forestiere ilegale;

56. reamintește că majoritatea pădurilor din UE sunt gestionate24, inclusiv majoritatea 
pădurilor seculare; subliniază că este necesară o strategie forestieră a UE, cu o 
planificare pe termen lung, pentru a mări proporția pădurilor seculare; invită Comisia să 
propună o strategie a UE pentru păduri pe termen lung pentru creșterea ponderii 

24 Naudts, K., Chen, Y., et al., „Europe’s forest management did not mitigate climate warming” („Gestionarea 
pădurilor în Europa nu a contribuit la atenuarea efectelor încălzirii climatice”), în Science, 5 februarie 2016: Vol. 
351, nr. 6273, pp. 597-600.
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pădurilor seculare;

57. invită Comisia să examineze posibilitatea elaborării unui cadru legislativ privind un 
sistem de certificare UE pentru lemnul produs local, care să se bazeze pe cele mai înalte 
standarde de sustenabilitate;

58. subliniază că mai pot fi aduse îmbunătățiri în ceea ce privește absorbția fondurilor de 
dezvoltare rurală în rândul statelor membre, în special în cadrul programelor legate de 
îmbunătățirea biodiversității forestiere; invită statele membre să utilizeze măsurile de 
sprijin disponibile pentru conservarea pădurilor și a biodiversității; subliniază, de 
asemenea, importanța asigurării unor resurse suficiente pentru punerea în aplicare a noii 
Strategii a UE pentru păduri;

59. solicită Comisiei să relanseze negocierile privind o convenție forestieră internațională 
cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, care să contribuie la gestionarea, 
conservarea și dezvoltarea sustenabilă a pădurilor și să prezinte funcțiile și utilizările 
multiple și complementare ale acestora și să includă măsuri de reîmpădurire, împădurire 
și conservare a pădurilor, ținând cont, în același timp, de nevoile sociale, economice, 
ecologice, culturale și spirituale ale generațiilor prezente și viitoare, și recunoscând rolul 
vital al tuturor tipurilor de păduri în menținerea proceselor și a echilibrului ecologic și 
în susținerea identității, a culturii și a drepturilor persoanelor indigene, ale comunităților 
lor, ale altor comunități și ale persoanelor care locuiesc în păduri;

60. își exprimă îngrijorarea cu privire la declinul biodiversității care are loc în UE, căruia 
trebuie să i se pună capăt prin Strategia UE pentru păduri; reamintește că declinul 
biodiversității este o problemă internă a UE; constată că strategia ar trebui să protejeze 
ultimele fragmente de păduri mature din UE, datorită importanței lor ca rezervoare de 
biodiversitate și ca modalitate de creștere a rezilienței pădurilor; subliniază că strategia 
ar trebui să promoveze silvicultura cu impact zero asupra solului și a peisajelor;

61. constată că, în pofida instituirii FISE, datele disponibile privind pădurile din UE și, în 
special, privind starea ecologică a acestora sunt incomplete, dificil de agregat și nu sunt 
sprijinite de teledetecție; solicită investiții semnificative din partea Comisiei și a statelor 
membre în dezvoltarea în continuare a FISE și punerea în aplicare a unui program 
paneuropean de teledetecție;

62. constată că instituirea unui sistem unificat de informații privind pădurile din UE a fost 
un obiectiv pe termen lung care nu a fost îndeplinit în totalitate până în prezent; 
subliniază că, pentru a elimina lacunele actuale în materie de date, trebuie să se 
urmărească crearea de sinergii între autorități și organizațiile relevante, care să 
depășească limitările legate de proiecte - consideră că informațiile ar trebui să abordeze 
chestiuni precum disponibilitatea datelor, metodologii armonizate și sprijinirea 
resurselor financiare și de capacitate;

63. subliniază că noua Strategie pentru păduri ar trebui, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 
statelor membre, să stimuleze creșterea bioeconomiei circulare și să recunoască faptul 
că lanțurile valorice bazate pe păduri sunt esențiale pentru realizarea acestei creșteri; 
consideră că noua Strategie pentru păduri ar trebui să încurajeze, de asemenea, o 
extindere a bioeconomiei circulare continuând integrarea între lanțurile valorice 
forestiere și alte sectoare și lanțuri valorice care necesită decarbonizare;
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64. constată că 90 % din finanțarea UE pentru păduri provine din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR); își exprimă îngrijorarea cu privire la reducerile 
planificate ale bugetului FEADR; solicită factorilor de decizie să evite, dacă este 
posibil, orice reducere a sprijinului acordat sectorului forestier în vederea îndeplinirii 
obiectivelor Pactului verde european;

65. solicită Comisiei să includă în noua Strategie a UE pentru păduri obiective obligatorii 
pentru protejarea și refacerea ecosistemelor forestiere, în special a pădurilor europene 
autohtone, cu scopul, printre alte obiective, de a mări credibilitatea internațională a UE 
în acest domeniu, și recomandă sprijinirea statelor membre în protejarea pădurilor 
europene autohtone;

66. evidențiază rolul pădurilor în creșterea rezilienței la impactul negativ al schimbărilor 
climatice; subliniază necesitatea unor acțiuni concrete și eficiente în strategiile și 
planurile de adaptare la schimbările climatice, încorporând sinergiile dintre atenuare și 
adaptare;

67. solicită Comisiei ca, în cadrul Strategiei UE pentru păduri, să abordeze tema dezvoltării 
pădurilor urbane; salută, în acest sens, înscrierea a numeroase orașe europene în 
programul global pentru orașele-pădure elaborat de Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (FAO); invită Comisia să promoveze cooperarea și schimbul 
de cele mai bune practici între orașele europene în ceea ce privește dezvoltarea 
silviculturii urbane;

68. își exprimă profunda îngrijorare că, în unele părți ale UE, există deficiențe în punerea în 
aplicare a legislației UE existente în domeniul forestier; solicită Comisiei și statelor 
membre să pună în aplicare pe deplin legislația existentă și să consolideze punerea în 
aplicare a unei gestionări durabile și active a pădurilor;

69. constată că punerea în aplicare a planurilor adaptate de gestionare a pădurilor se 
desfășoară la nivelul statelor membre și necesită o cooperare sporită între autoritățile 
din domeniul forestier și din domeniul mediului, ONG-uri, comunitățile locale și 
proprietarii de păduri;

70. solicită statelor membre să se asigure că planurile strategice naționale din cadrul PAC 
vor stimula administratorii de păduri să conserve, să cultive și să gestioneze pădurile în 
mod sustenabil;

71. atrage atenția cu privire la necesitatea elaborării și introducerii unor planuri pentru a 
combate speciile invazive, planuri dotate în acest scop cu resurse umane, tehnice și 
financiare;

72. solicită ca, în ceea ce privește importurile de lemn, să se țină seama de principiul 
sustenabilității în cadrul acordurilor comerciale și să se aplice sancțiuni în caz de 
încălcări;

73. constată că pădurile de vârste diferite, care includ mai multe specii și care sunt 
gestionate în conformitate cu criteriile de protecție a biodiversității, sunt mai reziliente 
la impactul schimbărilor climatice, cum ar fi incendiile, secetele și fenomenele 
meteorologice nespecifice sezonului respectiv și, ca atare, sunt o investiție importantă 
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pentru viitor, nu doar pentru comunități și natură, ci și pentru economiile forestiere; 
insistă asupra faptului că monoculturile, care sunt mai puțin reziliente la dăunători și 
boli, inclusiv la secetă, vânt, furtuni și incendii, nu ar trebui să fie sprijinite din 
fondurile UE;

74. subliniază că noua Strategie pentru păduri poate avea o influență politică numai dacă 
cuprinde toate lanțurile valorice bazate pe păduri; constată că lanțurile valorice bazate 
pe păduri au deja în prezent un rol esențial pentru economia europeană și vor fi esențiale 
pentru construirea unei strategii de creștere verde prin intermediul Pactului verde 
european; subliniază că o nouă Strategie pentru păduri trebuie să sprijine lanțurile 
valorice competitive și sustenabile ale UE, bazate pe păduri, atât la nivel intern, cât și la 
nivel mondial;

75. subliniază funcția terapeutică a pădurilor, care au consecințe pozitive directe asupra 
sănătății umane și a calității vieții oamenilor; menționează că pădurile contribuie, de 
asemenea, la dezvoltarea socioeconomică a teritoriilor rurale ale Europei, inclusiv la 
repartizarea veniturilor către zonele cele mai depopulate din UE, datorită ecoturismului, 
acesta reprezentând una dintre modalitățile cele mai populare în cadrul industriei 
turismului;

76. își reiterează solicitarea25 ca politicile silvice să fie coerente, să combată în egală măsură 
pierderea biodiversității și efectele schimbărilor climatice și să extindă absorbanții 
naturali care există în UE, protejând, conservând și îmbogățind biodiversitatea;

77. solicită Comisiei să includă în cadrul noii Strategii a UE pentru păduri necesitatea 
acordării de sprijin proprietarilor de păduri, inclusiv sprijin financiar; consideră că un 
astfel de sprijin ar trebui să fie condiționat de implementarea unei gestionări durabile a 
pădurilor; ia act de faptul că, pentru a asigura continuarea investițiilor în tehnologii 
moderne, în măsurile de mediu și climatice care consolidează rolul multifuncțional al 
pădurilor, cu un instrument financiar specific pentru gestionarea zonelor din rețeaua 
Natura 2000 și prin crearea unor condiții de muncă decente, acest sprijin financiar ar 
trebui să fie rezultatul unei combinații solide de instrumente financiare, de finanțare 
națională și de finanțare din sectorul privat; solicită Comisiei să instituie și să finanțeze 
un program european de împădurire și reîmpădurire folosind informații din Sistemul 
Global de Navigație prin Satelit (GNSS), dedicat extinderii suprafețelor de pădure, 
combaterii degradării terenurilor, creșterii calității aerului în zonele urbane și care 
asigură componența de specii naturale a pădurilor;

78. regretă că utilizarea actuală a planurilor de gestionare a pădurilor variază considerabil 
între statele membre; îndeamnă, prin urmare, Comisia să mărească utilizarea planurilor 
de gestionare a pădurilor, inclusiv prin crearea unor orientări comune pentru instituirea 
și punerea lor în aplicare; invită statele membre să consolideze utilizarea planurilor de 
gestionare a pădurilor și să monitorizeze îndeaproape punerea lor în aplicare, respectând 
în același timp principiile proporționalității și subsidiarității; subliniază că este necesară 
o platformă în vederea identificării unor soluții pentru numeroasele provocări legate de 
păduri și de gestionarea pădurilor la nivelul UE; consideră că modelele de gestionare a 

25 Rezoluția Parlamentului European din 16 ianuarie 2020 referitoare la cea de a 15-a reuniune a Conferinței 
părților (COP15) la Convenția privind diversitatea biologică, Texte adoptate, P9_TA(2020)0015.



AM\1214643RO.docx PE658.343v01-00

RO Unită în diversitate RO

pădurilor trebuie să includă criteriul legat de sustenabilitate - ecologică, socială și 
economică - care este definită ca reprezentând administrarea și utilizarea pădurilor și a 
terenurilor împădurite într-un mod care să asigure menținerea biodiversității, a 
productivității, a capacității de regenerare, a vitalității și a potențialului lor de a-și 
îndeplini, în prezent și în viitor, funcțiile ecologice, economice și sociale relevante la 
nivel local, național și global, fără a aduce daune altor ecosisteme26; invită Comisia să 
elaboreze o definiție comună și suficient de detaliată a silviculturii apropiate de natură, 
pe baza experiențelor continue de integrare a considerațiilor privind biodiversitatea în 
gestionarea pădurilor;

79. subliniază că incendiile forestiere sunt frecvente și reprezintă atât cauza, cât și 
consecința schimbărilor climatice; constată că impactul furtunilor, incendiilor forestiere 
și dăunătorilor poate fi atenuat cu ajutorul unei gestionări îmbunătățite și mai active a 
pădurilor și a tehnicilor forestiere, de exemplu, prin pășunat și practici agrosilvice, care 
ar trebui sprijinite în cadrul PAC;

80. subliniază necesitatea conservării eficiente și a unei protecții stricte a pădurilor primare 
și seculare, ținând seama de caracteristicile lor unice; constată că nu există o definiție la 
nivelul UE a pădurilor seculare și solicită Comisiei să introducă o definiție în viitoarea 
Strategie forestieră a UE, ținând seama de diferitele caracteristici ale pădurilor și de 
necesitatea conservării eficiente și, în special, a pădurilor primare și seculare; constată 
cu îngrijorare că datele privind pădurile primare sunt în continuare incomplete, dar, 
potrivit informațiilor disponibile, doar 46 % dintre pădurile primare cartografiate din 
Europa au cel mai înalt statut de protecție, 24 % au primit statutul de parcuri naționale și 
11 % rămân neprotejate27; invită Comisia să propună fără întârziere o definiție 
cuprinzătoare a pădurilor primare și să lucreze la îmbunătățirea colectării datelor privind 
pădurile primare;

81. subliniază importanța activiștilor pentru mediu în eforturile comune de protejare și 
refacere a pădurilor din UE; solicită ca, în cazul atacurilor sau hărțuirii lor, să se aplice o 
toleranță zero;

82. consideră că este necesară, deși tardiv, realizarea unor pași pentru introducerea unei 
strategii de prevenire a dezastrelor la nivelul UE, prin alocarea unor resurse financiare 
adecvate din bugetul UE;

83. consideră că educația joacă un rol esențial în gestionarea durabilă a pădurilor și solicită 
Comisiei și statelor membre să sprijine formarea axată pe păduri, atât în cadrul UE, cât 
și în țări terțe, inclusiv prin furnizarea de stipendii și prin crearea unor programe de 
schimburi academice;

84. își reiterează sprijinul pentru un cadru juridic european bazat pe obligația de diligență 
necesară pentru a restricționa accesul pe piața UE numai pentru produsele și mărfurile 

26 Rezoluția H1, Orientările generale pentru gestionarea durabilă a pădurilor în Europa, Cea de-a II-a Conferință 
ministerială privind protecția pădurilor, 16-17 iunie 1993, Helsinki.
27 Sabatini, F.M., Burrascano, S., et al., „Where are Europe’s last primary forests?” („Unde sunt ultimele păduri 
primare ale Europei?”), în Diversity and Distributions, publicat pentru prima dată la 24 mai 2018: Volumul 24, nr. 
10, octombrie 2018, pp. 1426-1439, figura 3.
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care nu contribuie la defrișări sau la degradarea pădurilor și nici la conversia sau 
degradarea altor ecosisteme naturale; consideră că acest cadru ar trebui să se aplice 
tuturor actorilor economici, inclusiv actorilor din sectorul financiar, atât în amonte, cât 
și în aval în lanțul de aprovizionare, și ar trebui să garanteze, de asemenea, că nu există 
încălcări ale drepturilor conexe ale omului; îndeamnă Comisia să adopte fără întârziere 
această propunere;

85. solicită Comisiei să răspundă preocupărilor profesioniștilor din domeniu în ceea ce 
privește Directiva privind energia din surse regenerabile, în special referitor la 
chestiunea clasificării tuturor tipurilor de biomasă ca surse regenerabile de energie, 
printre altele în legătură cu nivelul ridicat al importurilor de pelete din lemn în UE și 
riscurile potențiale pe care aceste importuri le implică pentru pădurile din țări terțe, 
precum și să continue să promoveze alte forme durabile de energie din surse 
regenerabile;

86. subliniază că sistemele de plantare a arborilor trebuie să fie un ajutor pentru refacerea 
pădurilor naturale, deoarece un arbore plantat greșit într-un loc greșit poate să 
intensifice incendiile forestiere și poate chiar să elibereze mai mult dioxid de carbon în 
atmosferă; constată că sistemele de refacere a pădurilor trebuie să își mărească 
potențialul de sechestrare a carbonului pentru a îndeplini angajamentele de combatere a 
schimbărilor climatice, asumate la nivel mondial;

87. consideră că ar putea fi necesar un sistem de monitorizare a focarelor de dăunători în 
UE pentru a obține o imagine de ansamblu a situației pădurilor și a impactului 
dăunătorilor asupra biodiversității pădurilor, având în vedere efectele estimate ale 
schimbărilor climatice asupra distribuției organismelor dăunătoare;

88. consideră că ar trebui luate măsuri urgente pentru a preveni introducerea de noi 
dăunători și boli, precum și a respectivilor vectori ai acestora, prin intermediul 
comerțului internațional;

89. consideră că, având în vedere legislația privind speciile alogene invazive, precum și 
posibilele repercusiuni pe care aceste specii le pot avea asupra pădurilor, Comisia ar 
trebui să propună noi instrumente financiare complementare pentru a ajuta zonele 
afectate să combată speciile invazive și în special speciile persistente și speciile alogene 
noi;

90. consideră că ar trebui acordată o mai mare atenție problemei bolilor, cum ar fi uscarea 
stejarului, care afectează arborii, al căror număr este în scădere în întreaga lume, din 
cauza dăunătorilor, a bolilor și a schimbărilor climatice; atrage atenția asupra uscării 
stejarului, care este devastatoare pentru plantațiile de stejar de plută în Portugalia, 
Franța și Spania și care, de asemenea, afectează ariile de protecție specială (SPA) și 
rezervațiile biosferei; consideră că Comisia ar fi trebuit să includă în cadrul strategiei 
măsuri eficiente și resurse specifice pentru combaterea bolilor arborilor;

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

Or. en
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