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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare 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. solicită UE să își crească investițiile în programe de cercetare și inovare, cu scopul de a 
consolida agricultura rezilientă la schimbările climatice, intensificarea sustenabilă și 
diversificarea culturilor, agroecologia, agrosilvicultura și soluțiile bazate pe natură, în 
conformitate cu Pactul verde european și cu concluziile din Raportul special al Grupului 
interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) referitor la schimbările 
climatice și terenurile; subliniază, de asemenea, necesitatea de a investi în gestionarea 
pădurilor la nivelul comunităților; insistă asupra faptului că UE ar trebui să depună 
eforturi pentru a reduce emisiile cauzate de defrișări și de degradarea pădurilor, pentru a 
reface pădurile deteriorate și pentru a pune capăt tăierii ilegale a arborilor și extinderii 
utilizării terenurilor în detrimentul pădurilor și al ecosistemelor naturale, îmbunătățind 
totodată mijloacele de subzistență și securitatea alimentară și oferind oportunități 
socioeconomice sustenabile unei populații tot mai numeroase; reamintește că pădurile 
nou-plantate nu pot înlocui pădurile primare și capacitatea acestora de a elimina și stoca 
mai mult dioxid de carbon; subliniază, prin urmare, importanța proforestării în 
abordarea crizei mondiale duble cauzate de schimbările climatice și pierderea 
biodiversității, precum și a împăduririi și a reîmpăduririi în vederea creșterii 
suprafețelor acoperite de arbori și a regenerării solurilor cu scopul de a atinge 
neutralitatea climatică, astfel cum se indică în țintele obiectivului de dezvoltare durabilă 
(ODD) 15;

2. subliniază că măsurile de cooperare ale UE ar trebui să urmărească să combată cauzele 
care stau la baza defrișărilor, și anume corupția, guvernanța și instituțiile slabe, spațiul 
civic tot mai restrâns, lipsa de personal bine pregătit și a unei definiții a pădurilor, 
infracționalitatea silvică și impunitatea și proprietatea funciară nesigură, acestea 
constituind principalele cauze ale tăierii ilegale de arbori, ale fraudei, ale evaziunii 
fiscale și ale încălcărilor drepturilor omului; subliniază că amenajarea sustenabilă a 
teritoriului în vederea asigurării drepturilor funciare ale comunităților care depind de 
păduri și ale populațiilor indigene ar trebui să se afle în centrul inițiativelor și 
programelor donatorilor în domeniile agriculturii și silviculturii;

3. recunoaște importanța cadrelor internaționale precum Orientările voluntare ale 
Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) privind 
guvernanța responsabilă a proprietății funciare, a locurilor de pescuit și a pădurilor 
(VGGT) în a oferi claritate juridică și standarde în materie de bune practici acceptate pe 
plan internațional pentru guvernanța responsabilă a proprietății funciare; invită Comisia 
să sprijine difuzarea și utilizarea VGGT la nivel mondial, regional și la nivel de țară; 
subliniază necesitatea unor mecanisme independente eficace de monitorizare și de 
asigurare a respectării, care să includă mecanisme adecvate de soluționare a litigiilor și a 
reclamațiilor, pentru a asigura respectarea VGGT;

4. subliniază faptul că intensificarea defrișărilor și deteriorarea în tot mai mare măsură a 
pădurilor nu afectează doar silvicultura sustenabilă și biodiversitatea, ci exercită 
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totodată un impact negativ asupra vieții și drepturilor oamenilor, de exemplu în 
contextul relocării sau al părăsirii terenurilor atunci când nu se respectă drepturile 
funciare sau drepturile lucrătorilor;

5. subliniază că, în Raportul special privind schimbările climatice și terenurile, IPCC a 
subliniat în mod explicit rolul critic al cunoștințelor tradiționale, al populațiilor indigene 
și al comunităților locale în îngrijirea și protejarea terenurilor și pădurilor lumii, precum 
și importanța garantării drepturilor funciare ale comunităților în vederea combaterii 
schimbărilor climatice; reamintește că aceste grupuri, alături de apărătorii drepturilor 
omului axați pe probleme de mediu, se confruntă cu tot mai multe amenințări, intimidări 
și încălcări ale drepturilor omului în eforturile lor de a-și proteja pădurile, terenurile și 
mediul înconjurător;

6. reamintește că populațiile indigene, comunitățile locale, micii fermieri și femeile posedă 
cunoștințe indispensabile despre păduri și se bazează în foarte mare măsură pe acestea; 
solicită UE să se asigure că acestora le sunt recunoscute drepturile funciare și drepturile 
omului ca o chestiune de justiție socială, în conformitate cu VGGT ale FAO, cu 
Declarația ONU privind drepturile popoarelor indigene (UNDRIP) și cu Convenția 169 
a Organizației Internaționale a Muncii (OIM), dar și că pot participa efectiv la 
conceperea și implementarea programelor de dezvoltare ale UE care au un impact 
asupra lor și la asigurarea respectării măsurilor de protecție a pădurilor, pornind de la 
învățămintele desprinse din programul de asigurare a respectării legislației, guvernanță 
și schimburi comerciale în domeniul forestier (FLEGT); solicită, în plus, UE să 
sporească transparența și răspunderea în cadrul acordurilor de parteneriat voluntar;

7. scoate în evidență că femeile indigene și femeile care lucrează în agricultură joacă un 
rol esențial în protejarea ecosistemelor forestiere; cu toate acestea, constată cu 
îngrijorare că, în cadrul procesului de gestionare a resurselor naturale, nu se asigură 
incluziunea și capacitarea femeilor; consideră că egalitatea de gen, în contextul 
educației în domeniul forestier, joacă un rol-cheie în gestionarea sustenabilă a pădurilor 
și ar trebui să se reflecte în planul de acțiune al UE; 

8. atrage atenția asupra importanței sprijinirii întreprinderilor forestiere mici și mijlocii 
prin transferul de cunoștințe și furnizarea de asistență tehnică și financiară și de 
formare; 

9. subliniază faptul că UE dispune de o vastă expertiză în domeniul furnizării de energie 
sustenabilă și, prin intermediul cercetării și al cooperării, ar trebui să pună la dispoziția 
țărilor celor mai afectate de defrișări și să le transmită acestora cunoștințele lor, în 
vederea atingerii obiectivelor de gestionare sustenabilă a pădurilor stabilite în Agenda 
2030;

10. solicită ca sectorul forestier să fie puternic reprezentat în cadrul viitorului Instrument de 
vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională și ca la mobilizarea de fonduri private 
să se exploateze întregul potențial al Planului de investiții externe și al mecanismelor 
regionale de finanțare mixtă pentru gestionarea sustenabilă a pădurilor (de la 
proforestare la împădurire și reîmpădurire), turismul sustenabil și agrosilvicultura, dar și 
pentru inițiativele întreprinse de companii pentru a elimina din lanțurile lor de 
aprovizionare produsele care duc la defrișări, cu scopul de a realiza ODD; invită 
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sectorul privat să fie proactiv în lupta împotriva defrișărilor prezente în lanțurile de 
aprovizionare și în investiții, îndeplinindu-și fără întârziere angajamentele de stopare a 
tuturor defrișărilor și asigurând în același timp o transparență deplină în ceea ce privește 
respectarea angajamentelor proprii; invită Comisia să asigure implementarea efectivă a 
VGGT ale FAO în Planul său de investiții externe; 

11. pune în evidență funcția terapeutică a pădurilor în societățile puternic urbanizate din 
Europa, precum și importanța din ce în ce mai mare a pădurilor urbane și a arborilor în 
orașe, care au efecte pozitive directe asupra sănătății oamenilor și asupra calității vieții 
cetățenilor; subliniază că pădurile contribuie, de asemenea, la dezvoltarea 
socioeconomică a teritoriilor rurale ale lumii, inclusiv prin distribuirea resurselor către 
zonele cele mai sărace datorită industriei forestiere, produselor forestiere nelemnoase și 
ecoturismului;

12. solicită UE să își consolideze standardele în ceea ce privește publicarea obligatorie de 
către companii a informațiilor legate de producția sau prelucrarea de bunuri care 
prezintă riscuri pentru păduri în contextul revizuirii Directivei privind prezentarea de 
informații nefinanciare1, ca parte a eforturilor sale de intensificare a finanțării 
sustenabile;

13. solicită UE ca, în cadrul cooperării sale cu țările în curs de dezvoltare, să acorde o 
atenție deosebită pădurilor din zonele de coastă, cum ar fi pădurile de mangrove, care 
sunt afectate în mod special de schimbările climatice și de activitățile umane și care 
reprezintă o oportunitate excelentă pentru politicile de conservare, adaptare și atenuare; 

14. subliniază că protecția biodiversității și atenuarea schimbărilor climatice nu se întăresc 
reciproc în mod automat; solicită ca Directiva privind energia din surse regenerabile2 
(RED II) să fie revizuită pentru a-i asigura coerența cu angajamentele internaționale 
asumate de UE în cadrul Agendei 2030, al Acordului de la Paris și al Convenției privind 
diversitatea biologică, ceea ce ar implica, printre altele, introducerea unor criterii de 
sustenabilitate socială și luarea în considerare a riscurilor de acaparare a terenurilor; 
subliniază, în acest sens, că RED II ar trebui să respecte standardele internaționale în 
materie de drepturi funciare, și anume Convenția nr. 169 a OIM și VGGT ale FAO;

15. solicită ca UE să se afle în continuare în fruntea eforturilor globale de elaborare și 
punere în aplicare a unor strategii de atenuare și de adaptare menite să limiteze 
defrișările și degradarea pădurilor, să încurajeze refacerea pădurilor și să asigure că 
progresele realizate în domeniul silviculturii sustenabile sunt menținute în contextul 
Acordului de la Paris și al ODD;

16. îndeamnă UE să discute chestiunile legate de defrișări, de degradarea pădurilor și de 
distrugerea ecosistemelor naturale în cadrul dialogurilor bilaterale și regionale cu țările 
partenere, cu scopul de a le încuraja să includă pădurile și măsurile de guvernanță 
conexe, ca de exemplu strategiile de atenuare și de adaptare, în contribuțiile lor stabilite 

1 Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a 
Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind 
diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari (JO L 330, 15.11.2014, p. 1).
2 Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile (JO L 328, 21.12.2018, p. 82).
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la nivel național (CSN) în temeiul Acordului de la Paris, precum și în strategiile și 
planurile de acțiune naționale privind biodiversitatea în temeiul Convenției privind 
diversitatea biologică, să depună eforturi pentru introducerea unor sisteme de protejare a 
pădurilor care să fie obligatorii pe plan internațional și să se coordoneze cu inițiativele 
internaționale;

17. salută angajamentul Comisiei de a crește sustenabilitatea și transparența lanțului de 
aprovizionare; reamintește că măsurile voluntare și sistemele de certificare nu sunt, în 
sine, suficiente pentru a pune capăt defrișărilor; solicită adoptarea unui cadru legislativ 
al UE bazat pe obligația de diligență în lanțurile de aprovizionare cu bunuri care pun în 
pericol pădurile, pornind de la învățămintele desprinse din legislația existentă, pentru a 
împiedica, aborda și atenua defrișările și încălcările drepturilor omului și a integra 
produsele micilor fermieri în lanțuri de aprovizionare sustenabile, asigurând totodată 
condiții de concurență echitabile cu scopul de a evita pierderea de venituri în țările în 
curs de dezvoltare și concurența neloială; subliniază că un astfel de cadru legislativ ar 
trebui să se aplice tuturor actorilor economici din lanțul de aprovizionare, să fie însoțit 
de un regim solid de asigurare a respectării normelor și să includă sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive în caz de nerespectare; subliniază că este necesar să se asigure 
că acest nou cadru juridic nu duce la sarcini administrative excesive pentru 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); invită Comisia să promoveze un astfel de 
cadru de reglementare la nivel internațional în conformitate cu Principiile directoare ale 
ONU privind afacerile și drepturile omului; este convins că Strategia UE pentru păduri 
ar trebui să prevadă promovarea și schimbul de bune practici și de rezultate în sectorul 
forestier și îmbunătățirea cooperării între statele membre;

18. încurajează UE să ofere asistență pentru a consolida supravegherea despăduririi și a 
activităților ilegale;

19. solicită UE să se asigure că politicile din toate domeniile sunt coerente cu 
angajamentele sale de protejare și de refacere a pădurilor, integrând totodată obiectivele 
sale în materie de biodiversitate, și că lanțurile de aprovizionare și fluxurile financiare 
globale promovează numai producția legală, sustenabilă și care nu implică defrișări și 
nu duce la încălcări ale drepturilor omului; reamintește importanța unor capitole solide, 
coerente și aplicabile privind sustenabilitatea în cadrul acordurilor comerciale, precum 
și a punerii în aplicare efective a acordurilor multilaterale privind mediul și clima; invită 
Comisia să evalueze atent impactul acordurilor comerciale asupra defrișărilor prin 
intermediul evaluărilor impactului asupra dezvoltării durabile și al altor evaluări 
relevante, pe baza unor date și a unor metodologii de evaluare solide; îndeamnă 
Comisia să includă dispoziții cu caracter obligatoriu și executoriu pentru a pune capăt 
exploatării forestiere ilegale, defrișărilor, degradării pădurilor și încălcărilor drepturilor 
omului și pentru a asigura o conduită responsabilă în afaceri, inclusiv prin dispoziții 
care să garanteze consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză al 
populațiilor indigene și al comunităților locale, recunoașterea drepturilor funciare ale 
comunităților și populațiilor indigene care depind de păduri, precum și mecanisme 
obligatorii de supraveghere a punerii în aplicare efective a acestor dispoziții și căi de 
atac, în special prin punerea la dispoziție a unui mecanism accesibil de tratare a 
plângerilor; solicită UE să abordeze comerțul cu produse care pun în pericol pădurile 
prin intermediul unor noi parteneriate bilaterale cu țările producătoare, pornind de la 
învățămintele desprinse din acordurile de parteneriat voluntare FLEGT, și consideră că 
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cacaua reprezintă o oportunitate pentru a realiza progrese rapide.

20. solicită consolidarea cooperării UE-ACP cu scopul de a combate problema din ce în ce 
mai acută a defrișărilor și deșertificării în statele ACP prin elaborarea unor planuri de 
acțiune menite să îmbunătățească gestionarea și conservarea pădurilor, ținând seama de 
cauzele defrișărilor din interiorul și din afara sectorului forestier și recunoscând 
importanța lemnului tropical pentru economiile țărilor ACP care au păduri din care se 
obține lemn;

21. invită Comisia să includă practicile forestiere ilegale, cum ar fi stabilirea unor prețuri 
prea mici pentru lemn în concesiuni, recoltarea de arbori protejați, contrabanda 
transfrontalieră cu produse forestiere, exploatarea forestieră ilegală și prelucrarea 
materiei prime forestiere fără licență, în domeniul de aplicare al dispozițiilor executorii 
privind combaterea corupției din cadrul acordurilor de liber schimb;

22. subliniază legătura dintre sănătate, mediul înconjurător și schimbările climatice; 
subliniază că mai multe studii științifice pun în evidență interconexiunile dintre 
pierderea biodiversității și înmulțirea pandemiilor, în special a bolilor zoonotice legate 
de defrișări și de degradarea habitatelor naturale; solicită UE ca, în cadrul dimensiunii 
externe a Pactului verde, să își sporească asistența tehnică acordată țărilor terțe și 
schimburile de informații și de bune practici cu acestea în domeniul gestionării 
sustenabile a pădurilor; îndeamnă Comisia și statele membre să coopereze cu organizații 
internaționale precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și FAO pentru a preveni 
proliferarea crizelor sanitare și a pandemiilor în viitor;

23. reamintește că aproximativ 2,6 miliarde de persoane din întreaga lume utilizează 
biomasă tradițională, în principal lemn și cărbune, pentru gătit, însă trei sferturi dintre 
acestea nu au acces la sobe eficiente; solicită UE să acorde sprijin mai rapid și mai 
susținut țărilor terțe, astfel încât acestea să se poată concentra pe surse de energie 
sustenabile și curate, reducând astfel presiunea asupra defrișărilor cauzată de utilizarea 
lemnului drept combustibil; încurajează acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite și a altor terenuri împădurite, acolo unde este cazul; invită Comisia să 
abordeze compromisurile care rezultă ca urmare a creșterii cererii de lemn folosit pentru 
materiale, energie și bioeconomie prin elaborarea unor criterii ale UE privind 
gestionarea sustenabilă a pădurilor, care să includă valori de referință și praguri 
concrete, și promovarea proforestării ca soluție eficace de combatere a schimbărilor 
climatice și a pierderii biodiversității;

24. scoate în evidență că strategia Comisiei în domeniul bioeconomiei, bazată în mare 
măsură pe utilizarea biomasei, aduce cu sine noi provocări pentru protecția și refacerea 
pădurilor; subliniază că utilizarea tot mai intensă a lemnului pentru biocombustibili și 
bioenergie exercită presiuni asupra pădurilor lumii și este îngrijorat de faptul că cererea 
tot mai mare de produse bioenergetice poate duce la practici nesustenabile dacă nu este 
monitorizată în mod corespunzător; reiterează că politica UE în domeniul bioenergiei ar 
trebui să respecte criterii sociale și de mediu stricte și subliniază necesitatea introducerii 
unor criterii mai stricte pentru biomasa forestieră, pentru a preveni defrișările în 
străinătate; îndeamnă, prin urmare, UE și statele sale membre să se asigure că politicile 
sunt consecvente, în conformitate cu principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare 
enunțat la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);
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25. subliniază faptul că pădurile contribuie semnificativ la securitatea alimentară mondială, 
la mijloacele de subzistență și la nutriție în țările în curs de dezvoltare și constituie o 
sursă importantă de venituri pentru comunitățile locale; reamintește că progresele în 
direcția unei agriculturi sustenabile, a securității alimentare și a gestionării sustenabile a 
pădurilor ar trebui să devină, simultan, elemente centrale ale Agendei 2030;

26. reamintește că aproximativ 80 % din defrișările la nivel mondial sunt cauzate de 
extinderea terenurilor utilizate pentru agricultură, iar acest lucru este agravat de alte 
operațiuni legale de utilizare alternativă a terenurilor, în special creșterea vitelor, 
activitățile de minerit și de foraj, precum și faptul că consumul UE reprezintă în jur de 
10 % din ponderea globală a defrișărilor, prin dependența sa ridicată de importuri de 
furaje proteice și produse agricole cum ar fi uleiul de palmier, carnea, soia, cacaua, 
porumbul, lemnul și cauciucul; solicită să se introducă criterii mai solide privind 
sustenabilitatea importurilor de furaje, ca parte a eforturilor de a asigura faptul că 
plantele proteaginoase sunt cultivate sustenabil în țările terțe, într-o manieră care nu 
dăunează mediului sau structurilor sociale; invită Comisia să abordeze chestiunea 
volumului semnificativ al defrișărilor încorporate și al degradării pădurilor legate de 
produsele de origine animală, cum ar fi carnea, lactatele și ouăle, și să reducă consumul 
UE de produse de bază cu risc forestier;

27. solicită Comisiei și statelor membre să își mențină angajamentul de a combate 
exploatarea forestieră ilegală și comerțul cu lemn și produse cu risc forestier obținute 
ilegal; solicită UE să asigure trasabilitatea lemnului și a produselor din lemn de-a lungul 
lanțului de aprovizionare și să integreze diplomația în domeniul forestier în politica sa 
privind clima, cu scopul de a încuraja țările care prelucrează și/sau importă cantități 
semnificative de lemn tropical să adopte o legislație eficace prin care să se interzică 
importul de lemn recoltat ilegal;

28. invită Comisia să extindă utilizarea sistemului de sateliți Copernicus REDD+ pentru a 
sprijini monitorizarea globală a riscurilor forestiere și a defrișărilor în colaborare cu 
țările în curs de dezvoltare și să intensifice eforturile de prevenire a incendiilor 
forestiere și de pregătire pentru acestea, colaborând cu țările în curs de dezvoltare în 
ceea ce privește instrumentele de alertă timpurie, reziliența în fața dezastrelor, măsurile 
de atenuare a riscurilor, inovarea, digitalizarea și transferul de cunoștințe; invită 
Comisia, în acest context, să lucreze împreună cu sectorul privat și cu alți actori din 
domeniul dezvoltării în vederea analizării unor noi soluții de finanțare a riscurilor de 
dezastre și de asigurare împotriva evenimentelor catastrofale care afectează pădurile.
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