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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. constată că sectorul silviculturii asigură în mod direct cu locuri de muncă 500 000 de 
persoane în UE1 și 13 milioane de persoane la nivel mondial2, aceste locuri de muncă 
aflându-se în principal în zonele rurale;

2. observă că schimbările climatice și incendiile exercită o presiune considerabilă asupra 
pădurilor la nivel mondial; evidențiază faptul că, pe lângă asigurarea la nivel mondial a 
habitatelor pentru un număr mare (dar care scade rapid) de specii de animale și plante, 
pădurile au de asemenea un rol important de captare și stocare a carbonului; constată că 
pădurile protejează solul, reglează ciclurile hidrologice și pot constitui o sursă 
sustenabilă de cherestea dacă extracția lemnului și gestionarea pădurilor se efectuează în 
mod corespunzător; subliniază, așadar, că gestionarea sustenabilă a pădurilor joacă un 
rol determinant în stoparea despăduririlor și a degradării pădurilor, fiind, prin urmare, 
oportună promovarea acesteia în țările terțe;

3. constată că în perioada 1990-2015 suprafețele împădurite de pe glob s-au redus cu 129 
de milioane de hectare, în principal din cauza producției agricole, o treime din aceasta 
fiind exportată; atrage atenția asupra faptului că soia, uleiul de palmier și cacao 
reprezintă 80 % din importurile UE ce provin din zone despădurite; atrage atenția 
asupra faptului că, în pofida reducerii suprafețelor împădurite la nivel mondial, în 
Uniune suprafețele acoperite de păduri, plantații și zone împădurite se află în creștere, 
ocupând peste 40 % din teritoriul său;

4. regretă faptul că despăduririle determinate de Uniune reprezintă până la 10 %3 din 
despăduririle de la nivel mondial, îndeosebi din cauza dependenței Uniunii de 
importurile de ulei de palmier pentru biocombustibili și alimentație, de importurile de 
soia pentru furaje, de importurile de carne, de cacao, de porumb, de cherestea etc.;

5. invită Comisia să includă în propunerile sale legislative definiții privind nivelul zero de 
despădurire și degradare a ecosistemelor, care ar trebui să se axeze îndeosebi pe factorii 
principali ai despăduririlor, inclusiv pe bunuri precum uleiul de palmier, soia, carnea, 
porumbul, cauciucul, cacao, precum și pe lemnul utilizat pentru fabricarea hârtiei și 
drept combustibil; subliniază că, în acest sens, Comisia ar trebui să acorde o atenție 
specială încălcărilor conexe ale drepturilor omului, precum și drepturilor populațiilor 
indigene și ale comunităților locale;

6. observă, de asemenea, că modificarea și distrugerea habitatelor, care afectează treptat 
zonele împădurite naturale, au urmări grave pentru sănătatea umană și animală la nivel 
mondial, precum și pentru biodiversitate, în special prin creșterea incidenței zoonozelor 
(care au provocat 50 de pandemii în ultimii 30 de ani), cea mai recentă fiind pandemia 

1 Baza de date a Eurostat privind silvicultura: https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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de COVID-19;

7. constată că, la nivelul Uniunii, unele dintre politicile statelor membre reflectă practici 
silvicole și de gestionare a pădurilor ce pot fi fragmentate și dezbinate, impunându-se 
astfel o coordonare mai strânsă pentru a încuraja sustenabilitatea;

8. salută, de asemenea, măsurile coordonate ale Uniunii de combatere a defrișărilor 
mondiale și a prejudicierii și supraexploatării pădurilor și invită Uniunea să introducă 
dispoziții pentru protecția pădurilor și a resurselor naturale în cadrul Acordului de la 
Paris privind clima, al obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) și al Convenției 
privind diversitatea biologică (CBD);

9. solicită ca Uniunea să își asume cu hotărâre un rol de lider la nivel internațional în ceea 
ce privește protecția pădurilor și gestionarea sustenabilă a resurselor naturale, inclusiv 
prin bioproduse; observă că acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor 
Strategiei UE din domeniul bioeconomiei, ceea ce impune de asemenea stoparea 
defrișărilor și asigurarea coerenței cu Pactul verde european și cu Strategia UE privind 
biodiversitatea;

10. solicită îmbunătățirea guvernanței și asigurarea unor instituții solide care să garanteze 
protecția și gestionarea sustenabilă a pădurilor, prin crearea de mecanisme eficace de 
control și sancționare, inclusiv împotriva corupției și a defrișărilor ilegale;

11. salută, prin urmare, măsurile întreprinse de Comisie în ceea ce privește biodiversitatea 
și clima în raport cu pădurile, acestea din urmă fiind factori importanți de captare a 
carbonului și rezervoare importante de biodiversitate; invită Comisia să asigure 
respectarea de către Uniune a obligațiilor sale internaționale, a obiectivelor globale în 
materie de climă și biodiversitate și a ODD-urilor și să reglementeze importurile în 
Uniune de produse care prezintă un risc ridicat de defrișare și care provin din defrișări și 
din zone defrișate, inclusiv de produse agricole, și să promoveze astfel o producție și un 
consum sustenabil de produse alimentare;

12. solicită adoptarea unui act legislativ al Uniunii, cu caracter obligatoriu, care să țină 
seama de structurile socio-economice și care să garanteze totodată că toate lanțurile de 
aprovizionare cu produse importate și puse la dispoziție în Uniune nu provoacă defrișări 
și degradarea sau conversia ecosistemelor și nici încălcarea drepturilor omului, inclusiv 
a drepturilor populațiilor indigene și ale comunităților locale care depind de păduri ca 
sursă de trai, printre care apărătorii drepturilor femeilor, ai mediului și ai drepturilor 
omului;

13. solicită ca, în cadrul Pactului verde european, să fie stabilit un obiectiv care să asigure, 
până cel târziu în 2030, zero defrișări de către Uniune și determinate de Uniune; solicită 
să se interzică intrarea pe piața internă a Uniunii în vederea vânzării a tuturor produselor 
care provin din defrișări;

14. solicită, așadar, ca legislația Uniunii să introducă obligația de diligență în cazul tuturor 
operatorilor, inclusiv al actorilor din domeniul financiar, care introduc pe piața Uniunii 
produse de bază sau instrumente financiare derivate ce prezintă riscuri pentru păduri și 
ecosisteme, având ca scop protejarea populațiilor indigene și ale drepturilor cutumiare 
de proprietate funciară ale comunităților;
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15. insistă ca acest act juridic al Uniunii privind obligația de diligență să se bazeze pe un 
regim de aplicare solid și eficace, care să conțină sancțiuni proporționale și disuasive 
pentru nerespectare, atunci când este cazul;

16. subliniază că multe dintre întreprinderile Uniunii care fac parte din lanțurile de 
aprovizionare sunt IMM-uri și solicită, prin urmare, o punere în aplicare favorabilă 
IMM-urilor, care să limiteze sarcina administrativă a acestora la nivelul minim 
inevitabil; consideră că ar trebui instituit un mecanism de alertă timpurie pentru 
întreprinderi, care să le avertizeze atunci când importă din zone expuse riscului de 
defrișare;

17. solicită o colaborare mai strânsă între guverne, întreprinderi, producători și societatea 
civilă în vederea sprijinirii proiectelor din sectorul privat prin condiții-cadru politice și 
legislative;

18. solicită să se asigure o asistență reciprocă în cazul evenimentelor cauzatoare de 
prejudicii, prin cercetare și schimburi, pentru a identifica măsuri adaptate la condițiile 
geografice respective, care pot oferi protecție împotriva incendiilor extinse și pot 
preveni infestările de dăunători;

19. evidențiază faptul că împăduririle pot contribui în mod considerabil la soluționarea 
problemelor cauzate de despăduriri, deși numai parțial; subliniază nevoia stringentă de a 
proteja în primul rând pădurile primare de la nivel mondial, deoarece împăduririle sau 
plantarea cu pădure a noi suprafețe nu pot înlocui în totalitate biodiversitatea și nici nu 
pot asigura același nivel de biodiversitate, absorbție a carbonului, protecție a solului și 
de alte servicii și funcții ecosistemice ca pădurile primare;

20. încurajează insistent, așadar, desfășurarea de activități și proiecte de plantare și 
replantare de arbori și păduri, mai ales cu utilizarea speciilor indigene care favorizează 
flora și fauna sălbatică, ținând seama de schimbările climatice, îndeosebi în zonele în 
care au fost distruse pădurile primare; observă că împăduririle efective, sustenabile și 
gestionate în mod corespunzător, în combinație cu protecția și restabilirea pădurilor, pot 
contribui la sporirea absorbției carbonului, pot completa activitățile agricole și spori 
biodiversitatea, iar gestionarea sustenabilă a acestora poate reduce riscul incendiilor 
forestiere și amploarea acestora; subliniază, de asemenea, rolul important al pădurilor 
riverane pentru stabilizarea malurilor râurilor, reducând astfel riscul de inundații, 
îmbunătățind calitatea apei prin filtrarea scurgerilor de pe suprafețele învecinate și 
reglând temperatura apei, ceea ce aduce beneficii biodiversității;

21. salută măsurile de adaptare a plantațiilor la schimbările climatice; salută faptul că, în 
multe țări, se recomandă și se practică deja sporirea numărului de arbori de specii 
indigene rezistente, care contribuie la sănătatea pădurilor și la diversitatea biologică a 
acestora;

22. subliniază rolul sistemelor agroforestiere, în care silvicultura este combinată cu 
agricultura pe aceeași unitate de teren și care stimulează productivitatea globală, 
generează mai multă biomasă, mențin și refac solurile și asigură alte servicii 
ecosistemice valoroase; atrage atenția asupra faptului că pădurile și sistemele 
agroforestiere au o importanță deosebită pentru securitatea alimentară la nivel mondial 
și reprezintă o sursă importantă de venit pentru multe exploatații agricole și comunități 
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mici; subliniază faptul că măsurile de conservare și regenerare a pădurilor duc la 
îmbunătățirea condițiilor de trai din mediul rural;

23. subliniază importanța formării profesionale în Uniune și în țările terțe în domeniul 
gestionării sustenabile a pădurilor, plantațiilor și sistemelor agroforestiere, inclusiv în 
asigurarea unei acoperiri constante a solurilor cu vegetație; consideră că acesta este un 
factor determinant pentru asigurarea biodiversității, precum și a unui venit pentru 
comunitățile forestiere și pentru agricultorii care recurg la sisteme agroforestiere;

24. observă că, deși sistemele bazate pe voluntariat reprezintă un instrument util în efortul 
de a stopa la nivel mondial despăduririle din afara Uniunii, care poate aduce o 
contribuție considerabilă la mobilizarea opiniei publice împotriva consumului de bunuri 
și servicii care determină despăduririle, măsurile voluntare nu au dus încă la stoparea 
despăduririlor sau a contribuției Uniunii la despăduririle încorporate (embodied 
deforestation) de la nivel mondial provocate de importurile în Uniune de bunuri și 
servicii care prezintă un risc de despădurire; consideră că legislația executorie trebuie să 
fie combinată cu inițiative fără caracter legislativ, cum ar fi cooperarea cu țările terțe, în 
vederea combaterii defrișărilor la nivel mondial;

25. solicită, așadar, să fie instituit un sistem de certificare și etichetare „Fără defrișări”, care 
ar spori transparența lanțurilor de aprovizionare din Uniune și ar permite promovarea 
produselor care nu rezultă din defrișări, pe baza metodelor existente și a unei definiții 
univoce a lanțurilor de aprovizionare care nu contribuie la defrișări;

26. îndeamnă Uniunea să promoveze lanțuri de aprovizionare care nu implică defrișări, 
precum și o valoare adăugată sporită, luând în considerare în mod corespunzător 
drepturile omului, drepturile de muncă, drepturile de proprietate asupra terenurilor, 
precum și securitatea alimentară și veniturile echitabile;

27. atrage atenția asupra responsabilității guvernelor în ceea ce privește combaterea 
defrișărilor și a conversiei ecosistemelor, care nu pot fi abordate în mod adecvat numai 
de către părțile interesate externe; subliniază, prin urmare, importanța unor parteneriate 
cuprinzătoare între Uniune și statele sale membre și țările terțe, pentru a îmbunătăți 
gestionarea sustenabilă a terenurilor, agricultura sustenabilă și buna guvernanță, în 
special cu privire la drepturile asupra terenurilor și pădurilor;

28. solicită să fie îmbunătățită cooperarea la nivel mondial pentru un mai bun schimb de 
cunoștințe și de experiențe în ceea ce privește îmbunătățirea sustenabilității metodelor 
de gestionare a pădurilor multifuncționale;

29. consideră că instituirea unei platforme pentru dialogul dintre multiplele părți interesate 
și statele membre cu privire la defrișări, degradarea pădurilor și creșterea sustenabilă a 
suprafețelor împădurite la nivel mondial este un element important care poate completa 
cadrul juridic privind obligația de diligență și ar putea ajuta toate părțile interesate să 
întreprindă acțiuni pentru soluționarea acestor probleme; solicită actorilor internaționali 
vizați să utilizeze în mod activ această platformă;

30. invită, așadar, Uniunea să creeze alianțe internaționale cu țări terțe în vederea protecției 
pădurilor, aplicând politici eficace care să vizeze stoparea defrișărilor, planificarea 
integrată a utilizării terenurilor, transparența proprietății asupra terenurilor și prevenirea 
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transformării pădurilor în terenuri agricole; solicită, în acest sens, asigurarea unei 
finanțări internaționale în cadrul unor acorduri internaționale privind protecția pădurilor 
și în strânsă cooperare cu guvernele europene și actorii internaționali;

31. sprijină schimburile periodice de informații cu țările terțe pentru a promova consumul și 
comerțul cu lemn și produse derivate din lemn care provin din păduri gestionate într-o 
manieră sustenabilă;

32. consideră că trasabilitatea și transparența sunt esențiale pentru asigurarea faptului că pe 
piață sunt puse în vânzare numai produse din surse sustenabile care nu contribuie la 
despăduriri, la transformarea și degradarea ecosistemelor și la încălcarea drepturilor 
omului; consideră că, drept un prim pas complementar, dar totuși esențial, trebuie 
instituit un sistem de certificare și etichetare „Fără despăduriri”, care să fie recunoscut 
pe larg, pentru produsele agricole și silvicole importate în Uniune, sistem care să 
îmbunătățească transparența lanțurilor de aprovizionare și să reflecte, în special, efectele 
exercitate de aceste produse asupra mediului în procesul de cultivare, prelucrare și 
transport, precum și în ceea ce privește drepturile omului; consideră că etichetarea 
obligatorie a lemnului recoltat prin metode sustenabile poate asigura luarea de către 
consumatori a unor decizii în cunoștință de cauză și poate promova consumul de 
produse sustenabile;

33. invită Comisia să evalueze și să comunice amprenta asupra defrișărilor a sectorului 
lemnului și a organizațiilor profesionale din acest sector care participă la importul de 
bunuri din zone supuse riscului de despădurire, cu scopul de a îmbunătăți transparența și 
gradul de înțelegere ale lanțurilor de aprovizionare internaționale și de a stimula punerea 
în aplicare a unor soluții de utilizare sustenabilă a lemnului;

34. solicită ca în normele privind achizițiile publice să fie inclusă obligația de diligență a 
eventualilor furnizori, precum și interdicția de a se achiziționa produse importate ce 
provin din despăduriri; observă că un astfel de sistem de verificare comportă beneficii 
suplimentare pentru combaterea fraudelor, corupției și practicilor de cartel și 
îngreunează totodată logistica bazată pe tăierea ilegală a pădurilor;

35. subliniază că, pentru a evita prețurile de dumping și a asigura o utilizare sustenabilă a 
lemnului, pentru a preveni proliferarea acordurilor bilaterale bazate pe prețuri de 
dumping pentru cherestea și pentru a evita extinderea activităților de tăiere a pădurilor, 
trebuie avute în vedere măsuri de remediere, inclusiv crearea unui sistem comun de 
licitație pentru cherestea, care să permită urmărirea originii materialelor și luarea în 
considerare, la stabilirea prețului, a aspectelor legate de climă, biodiversitate și 
drepturile omului;

36. consideră că, pentru a reduce la minimum amprenta de carbon creată de transportul 
produselor importate din țări terțe și pentru a stimula producția locală sustenabilă și 
crearea de locuri ce muncă, Uniunea ar trebui să încurajeze utilizarea cherestelei, a 
produselor din lemn și a biomasei forestiere recoltate la nivel local prin metode 
sustenabile;

37. solicită elaborarea unor concepte pentru un viitor sustenabil al pădurilor la nivel 
mondial, care să coreleze interesele economice cu cele ecologice, întrucât pădurile 
reprezintă o resursă importantă pentru multe țări, care nu sunt dispuse să renunțe în mod 



PE650.488v02-00 8/15 AD\1213134RO.docx

RO

voluntar la aceasta;

38. subliniază că este important să fie promovată alimentația sustenabilă prin sensibilizarea 
într-o măsură mai mare a consumatorilor cu privire la impactul practicilor de consum și 
prin asigurarea de informații cu privire la regimuri alimentare care sunt mai bune pentru 
sănătatea umană și afectează mai puțin mediul;

39. reamintește că importul în Uniune de cantități mari de produse agricole ce provin din 
despăduriri nu trebuie să contravină angajamentelor Uniunii de a reduce la zero 
despăduririle și de a asigura respectarea drepturilor omului; consideră că respectarea 
normelor Uniunii, însoțită de clauze de salvgardare pentru cazurile în care acestea sunt 
încălcate, este o condiție necesară pentru toate negocierile comerciale ale Uniunii; 
solicită ca în toate acordurile comerciale să fie incluse dispoziții obligatorii și executorii 
în domeniul social și în domeniul mediului în legătură cu despăduririle, pe lângă 
normele privind siguranța alimentară și bunăstarea animalelor, cu scopul de a proteja 
pădurile, ecosistemele naturale și drepturile omului la nivel mondial, în special 
drepturile de proprietate funciară ale comunităților; invită Comisia să continue să 
monitorizeze îndeaproape și să pună în aplicare acordurile de liber schimb aflate în 
vigoare, în conformitate cu aceste standarde;

40. invită Comisia să dea curs principiului „a nu cauza prejudicii”, anunțat în comunicarea 
sa privind Pactul verde european, și să propună măsuri pentru contracararea efectelor 
negative, atunci când acestea sunt identificate, prin actualizarea acordurilor de liber 
schimb; solicită ca partenerii comerciali să fie supuși unor prevederi și măsuri de 
stimulare obligatorii și executorii, care să asigure că nu este importat niciun produs ce 
provine din despăduriri sau din încălcarea drepturilor omului; regretă profund faptul că 
astfel de măsuri nu au fost incluse integral în procesul de încheiere a acordului dintre 
UE și Mercosur și solicită actualizarea acordurilor comerciale, iar negocierile aflate în 
curs să includă integral aceste măsuri;

41. solicită ca ulterior să se desfășoare negocieri suplimentare sau noi cu privire la 
acordurile de liber schimb în care astfel de dispoziții nu au fost incluse, în conformitate 
cu angajamentele Uniunii privind clima, biodiversitatea, stoparea despăduririlor și 
drepturile omului; 

42. subliniază că, în viitor, în studiile sale ale impactului, Comisia trebuie să țină seama 
sistematic de efectul acordurilor comerciale asupra pădurilor, iar la stabilirea termenilor 
și mandatelor pentru negocierile comerciale trebuie să șină seama de rezultatele 
evaluărilor ex ante; consideră că respectarea Acordului de la Paris ar trebui să fie o 
condiție obligatorie în cadrul tuturor acordurilor comerciale cu țările terțe;

43. invită Comisia să identifice mecanisme de stimulare a proprietarilor agricoli, care să 
urmărească îmbunătățirea aprovizionării cu produse agricole și forestiere sustenabile, 
concomitent cu conservarea și îmbunătățirea ecosistemelor;

44. solicită ca Uniunea să reducă dependența de importurile de produse de bază care 
prezintă riscuri pentru păduri și ecosisteme; observă că produsele din soia utilizate în 
Uniune ca furaje, care provin de pe terenuri despădurite, reprezintă o cauză majoră a 
defrișărilor de la nivel mondial și a emisiilor conexe, reprezentând aproape jumătate din 
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defrișările încorporate în totalul importurilor Uniunii4;

45. solicită, de asemenea, Comisiei și statelor membre să promoveze proteinele vegetale de 
proveniență locală, pășunatul și hrana pentru animale din surse legale și sustenabile, și 
anume prin implementarea planului Uniunii privind proteinele și dezvoltarea în 
continuare a acestuia, favorizând inovările și adoptând politici care să asigure adaptarea 
producției animaliere a Uniunii la resursele funciare disponibile în Uniune; recomandă, 
de asemenea, Uniunii și statelor membre să evalueze potențialul intern de producție și 
să prevadă măsuri care să aibă ca scop satisfacerea cuprinzătoare a nevoilor de consum 
ale Uniunii și să contribuie la reducerea dependenței de importuri;

46. sprijină eliminarea până în 2030 a utilizării în producția de biocombustibili a materiilor 
prime care contribuie la defrișări; atrage atenția, de asemenea, asupra utilizării uleiului 
de palmier într-o serie de sectoare, inclusiv în cel al prelucrării produselor alimentare; 
își exprimă preocuparea cu privire la inducerea în eroare a consumatorilor, de exemplu 
prin utilizarea uleiului de palmier în produsele ce înlocuiesc laptele;

47. solicită, prin urmare, Comisiei să promoveze practici de consum responsabile pentru 
produsele agricole și furajere, care să reducă și mai mult dependența de defrișările 
încorporate și amprenta de mediu a Uniunii;

48. subliniază, de asemenea, că este necesar să fie întărite și sprijinite lanțurile mai scurte de 
aprovizionare și să fie asigurată producția de culturi și produse proteice la nivel local, 
fiind astfel avantajată suveranitatea alimentară atât în Uniune, cât și în țările sale 
partenere; încurajează includerea acestor elemente în planul de redresare în urma 
COVID-19;

49. sprijină promovarea culturilor fixatoare de azot/leguminoase/proteice în cadrul noilor 
planuri strategice ale PAC, inclusiv prin rotația culturilor, condiționalități, sisteme 
ecologice și măsuri agricole în favoarea mediului, noi intervenții sectoriale și sprijin 
cuplat, cu scopul de a spori autonomia Uniunii în materie de culturi proteice și de a 
contribui, în același timp, la realizarea obiectivelor în materie de biodiversitate și ale 
strategiei „De la fermă la consumator”; observă, de asemenea, că veniturile și 
rentabilitatea gospodăriilor de creștere a animalelor trebuie să fie compatibile cu o 
producție ce poate fi menținută prin pășunat sau prin culturi furajere asigurate intern; 
solicită noi cercetări și promovarea sistemelor și metodelor inovatoare de producție care 
pot reduce aporturile și costurile externe, de exemplu a unor sisteme de pășunat precum 
rotația sectoarelor de pășunat, chiar cu prețul scăderii volumului producției;

50. observă că, din decembrie 2015, Parlamentul a adoptat 40 de obiecții privind importul 
de produse alimentare și furaje modificate genetic, 11 dintre acestea vizând importurile 
de soia modificată genetic; reamintește că unul dintre motivele care au stat la baza 
obiecțiilor privind aceste importuri a fost defrișarea asociată cultivării în țări precum 
Brazilia și Argentina, unde soia este modificată genetic aproape exclusiv pentru a putea 
fi utilizată cu pesticide; observă că un studiu științific recent supus evaluării inter pares, 
efectuat de cercetători din întreaga Uniune, a constatat că Uniunea are cea mai mare 
amprentă de carbon din lume din cauza importurilor de soia din Brazilia, cu 13,8 % mai 
mare decât cea a Chinei, cel mai mare importator de soia, din cauza unei ponderi mai 

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf , pp. 23-24.

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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mari a emisiilor provenite din defrișările încorporate5; observă, de asemenea, că, potrivit 
Comisiei, soia a constituit întotdeauna cea mai mare contribuție a Uniunii la defrișările 
de la nivel mondial și la emisiile conexe, reprezentând aproape jumătate din defrișările 
încorporate în totalul importurilor Uniunii6;

51. solicită un cadru de politici coerent, care să conțină Strategia privind biodiversitatea și 
Strategia „De la fermă la consumator”, publicate recent în cadrul Pactului verde 
european, Strategia UE din domeniul bioeconomiei și 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”, bazat pe sistemele existente, precum Planul de 
acțiune pentru asigurarea respectării legislației, pentru guvernanța și pentru schimburile 
comerciale din domeniul forestier (FLEGT); solicită, așadar, să fie garantată 
participarea la FLEGT a deținătorilor de drepturi afectați, printre care se află populațiile 
indigene și comunitățile locale, îndeosebi femeile și apărătorii mediului și ai drepturilor 
omului;

52. solicită să fie pusă în aplicare și îmbunătățită legislația silvică și dispozițiile aplicabile 
exporturilor de lemn și de produse din lemn, de exemplu prin includerea unor criterii 
executorii de sustenabilitate;

53. solicită o abordare globală în cadrul Uniunii, în care Uniunea să acorde sprijin direct 
autorităților locale pentru practicile de împădurire și de gestionare sustenabilă; solicită, 
îndeosebi, ca Uniunea să-și asume un rol mai proeminent în sprijinirea autorităților 
locale și regionale în acțiunile acestora de asigurare a aplicării normelor în vigoare 
privind protecția pădurilor;

54. solicită să se asigure consecvența și coerența dintre acțiunile din interiorul și din 
exteriorul Uniunii; reamintește prognozele Agenției Europene de Mediu7, în care 
aceasta observă că Uniunea nu va putea îndeplini multe dintre obiectivele de mediu 
stabilite pentru 2020, subliniind că pădurile Uniunii suferă de presiuni cum ar fi 
nivelurile ridicate de extracție, poluarea, schimbările climatice și speciile alogene 
invazive; solicită, prin urmare, punerea în aplicare și respectarea riguroasă a 
Regulamentului privind lemnul și a directivelor privind Natura 2000 în întreaga Uniune, 
inclusiv prin acțiuni prompte de constatare a neîndeplinirii obligațiilor;

55. invită Comisia și statele membre să asigure evoluția gestionării sustenabile a pădurilor, 
care să asigure aplicarea pădurilor Uniunii și celor de la nivel mondial a unor măsuri 
ambițioase menite să protejeze și să refacă pădurile și alte ecosisteme naturale, în 

5 Referință: Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, E. K.,Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. (2020). 
„Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy 
exports”. (Amprentele explicite la nivelul suprafețelor ale produselor agricole de bază: cartografierea emisiilor 
de carbon încorporate în exporturile de soia ale Braziliei. Schimbările de mediu la nivel mondial), Global 
Environmental Change, 62, 102067 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623).
6 Referință: Raportul tehnic – 2013 – 063 al Comisiei intitulat „Impactul consumului UE asupra defrișărilor: 
analiză cuprinzătoare a impactului consumului UE asupra defrișărilor”, studiu finanțat de Comisia Europeană, 
DG ENV, și efectuat de VITO, IIASA, HIVA și IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf , pp. 23-24.
7 Raportul Agenției Europene de Mediu, „The European environment – state and outlook 2020” (Mediul 
european – situația actuală și perspectivele pentru 2020).
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conformitate cu noile strategii ale Uniunii privind pădurile și biodiversitatea; consideră, 
în special, că trebuie să fie abordată utilizarea, determinată de sărăcie, a lemnului 
provenit din păduri drept combustibil, inclusiv prin sprijinirea alternativelor ecologice;

56. constată că, în Uniune, materiile prime, inclusiv combustibilii fosili, sunt consumate în 
mod nesustenabil și îndeamnă Comisia și statele membre să țină seama pe deplin de 
impactul pe care utilizarea biocombustibililor proveniți de pe terenuri cultivate îl are 
asupra schimbării utilizării terenurilor și asupra defrișărilor; subliniază că 
sustenabilitatea utilizării materiilor prime în Uniune ar putea fi îmbunătățită 
considerabil în cadrul unei bioeconomii circulare și că se impun măsuri pentru 
reducerea dependenței de importurile care prezintă risc de defrișări; observă că o 
ierarhie a utilizării eficiente a resurselor este deosebit de importantă pentru protecția 
funcțiilor asigurate de păduri în ceea ce privește absorbția carbonului și biodiversitatea; 
consideră că arderea masivă a lemnului drept combustibil nu are sens în contextul 
protecției climei, al absorbției carbonului și al utilizării eficiente a resurselor într-o 
economie circulară; 

57. consideră că utilizarea masivă a biocombustibililor în Uniune trebuie să fie însoțită de 
suficiente criterii de sustenabilitate pentru a se evita schimbarea directă sau indirectă a 
utilizării terenurilor (ILUC), inclusiv despăduririle; observă, de asemenea, că criteriile 
actuale nu țin seama într-o măsură suficientă de materiile prime fosile utilizate la 
fabricarea biocombustibililor; solicită, așadar, să fie monitorizat și evaluat impactul 
Directivei revizuite privind energia din surse regenerabile, în cadrul punerii în aplicare 
aflate în curs a acesteia, inclusiv eficacitatea criteriilor de sustenabilitate pentru 
bioenergie; atrage atenția asupra importanței lanțurilor de aprovizionare locale cu 
materii prime pentru realizarea sustenabilității pe termen lung; 

58. subliniază că, deși suprafețele cu păduri și cele nou-plantate din Uniune au crescut, 
utilizarea unor volume tot mai mari de lemn pentru biocombustibili și bioenergie 
afectează pădurile din întreaga lume; observă, așadar, că trebuie respectate zonele 
desemnate pentru protecția naturii din întreaga lume; subliniază că Uniunea trebuie să 
promoveze numai pădurile gestionate sustenabil și numai terenurile utilizate sustenabil, 
pentru a garanta sustenabilitatea totală a consumului din Uniune; invită Comisia să 
evalueze în mod critic măsurile pentru producția și utilizarea sustenabilă a 
combustibililor lemnoși, dat fiind, printre altele, nivelul ridicat al importurilor de pelete 
din lemn în UE, și să trateze riscurile pe care le prezintă aceste importuri pentru 
pădurile din țările terțe;

59. sprijină eliminarea până în 2030 a utilizării materiilor prime pentru biocombustibili care 
contribuie la defrișări; pentru aceasta, invită Comisia să analizeze până în 2021 
aspectele aplicabile ale Regulamentului delegat (UE) 2019/807 al Comisiei8 și să îl 
revizuiască fără întârziere pe baza cunoștințelor științifice, a principiului precauției și a 
unei evaluări amănunțite a impactului, astfel încât să asigure eliminarea treptată a 

8 Regulamentul delegat (UE) 2019/807 al Comisiei din 13 martie 2019 de completare a Directivei (UE) 
2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea materiilor prime care prezintă 
riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o 
expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de 
carbon și certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri 
reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor (JO L 133, 21.5.2019, p. 1).
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tuturor biocombustibililor care prezintă un risc mare de ILUC, inclusiv a uleiului de 
palmier și de soia, și să îndeplinească angajamentul Uniunii de a stopa și a inversa 
declinul biodiversității la nivel mondial;

60. subliniază că este importantă corelarea politicilor prevăzute în Pactul verde european cu 
stimulentele și factorii care determină defrișările, prin abordarea impactului de mediu, 
social și a celui legat de drepturile omului al defrișărilor, în vederea realizării viziunii pe 
termen lung privind o economie neutră din punct de vedere climatic;

61. evidențiază importanța unui sistem de observare comun și liber, bazat pe interacțiunea și 
colaborarea cu partenerii și organismele internaționale precum ONU, pentru 
monitorizarea la nivel mondial, cu ajutorul datelor furnizate de sateliți, a despăduririlor, 
a degradării pădurilor și a modificărilor ce survin în stratul forestier al globului, ceea ce 
le va permite statelor membre și altor părți interesate, precum și cetățenilor, să depisteze 
în timp real despăduririle și modificările aduse habitatelor, mai ales în zonele protejate, 
și să monitorizeze situația stratului forestier;

62. încurajează, de exemplu, utilizarea mai intensă a sistemului de sateliți Copernicus 
pentru monitorizarea la nivel mondial (în interiorul și în exteriorul Uniunii) a 
incendiilor forestiere, a degradării pădurilor, a alunecărilor de teren și a eroziunii 
solului, precum și a transformării ecosistemelor/habitatelor în păduri/savane; insistă ca 
această măsură să fie completată cu alte mijloace de monitorizare, pentru a identifica 
încălcările conexe ale drepturilor omului și ale drepturilor de proprietate și pentru a lua 
la timp măsuri corespunzătoare, inclusiv în raport cu cauzele acestora;

63. solicită crearea unor mecanisme de alertă și avertizare timpurie pentru a informa 
autoritățile publice, întreprinderile, inclusiv sistemele terțe, și consumatorii cu privire la 
produsele care provin din zone ce prezintă un risc de conversie a ecosistemelor, în 
sensul pierderii și deteriorării pădurilor și savanelor, și din zone în care sunt încălcate 
drepturile omului, precum și pentru a acorda ajutor în soluționarea acestor probleme 
prin intensificarea dialogului și a schimbului de date cu respectivele țări terțe;

64. salută propunerea Comisiei din strategia sa „De la fermă la consumator” privind crearea 
unui observator al despăduririlor; consideră, însă, că această măsură trebuie să fie 
însoțită de un raport bienal adresat Parlamentului și Consiliului privind despăduririle de 
la nivel mondial, bazat pe Raportul mondial de evaluare a resurselor forestiere9, redactat 
de FAO din cadrul ONU, și pe instrumentul Global Forest Watch Commodities10, 
pentru a putea fi luate măsuri corespunzătoare în sensul intensificării cooperării cu țările 
terțe și al respectării restricțiilor comerciale la nivelul Uniunii;

65. subliniază că o intensificare sustenabilă a utilizării agricole a terenurilor, precum și 
exploatarea și gestionarea planificată a terenurilor sunt esențiale pentru multe 
întreprinderi agricole mici;

66. solicită sprijin financiar consistent și programe atractive pentru acțiuni de împădurire a 
terenurilor deteriorate și a celor improprii pentru activități agricole.

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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