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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. subliniază că politica forestieră este în primul rând o competență națională, însă 
recunoaște că numeroase politici ale Uniunii au un impact asupra pădurilor; invită 
Uniunea să adopte fără întârziere un act legislativ prin care să li se impună întreprinderilor 
să respecte obligația de diligență în întregul lanț de aprovizionare, pentru a asigura în 
acest fel că produsele care prezintă riscuri pentru păduri introduse pe piața Uniunii sunt 
sustenabile, nu provoacă defrișări, nu degradează pădurile sau ecosistemele bogate în 
biodiversitate și respectă obligațiile în materie de drepturi ale omului, în conformitate cu 
standardele internaționale în domeniul muncii și al mediului, dar și cu alte obligații 
internaționale, inclusiv drepturile popoarelor indigene și ale comunităților locale, precum 
și cu Orientările OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în 
afaceri; subliniază că o astfel de legislație ar trebui să se bazeze pe o abordare transversală 
în ceea ce privește produsele, să se aplice tuturor actorilor economici din lanțul de 
aprovizionare, inclusiv celor din sectorul financiar, atât în amonte, cât și în aval, să ofere 
acces la justiție victimelor, să fie însoțit de un mecanism solid de raportare, de informare 
și de asigurare a respectării legii, care să includă sancțiuni efective, proporționale și 
disuasive pentru nerespectare, și ar trebui să se sprijine pe învățămintele desprinse din 
legislația existentă, cum ar fi cea privind minereurile din zone de conflict, lemnul, 
pescuitul nereglementat și nedeclarat, care include cerințe privind obligația de diligență; 

2. invită Comisia să promoveze un astfel de cadru de reglementare la nivel internațional; în 
acest scop, subliniază importanța coordonării transsectoriale și a conceperii unor 
parteneriate, în strânsă colaborare cu țările producătoare și cu țările consumatoare, pentru 
a aborda problema defrișărilor și a degradării pădurilor într-un mod holistic, mai ales în 
cadrul principalelor foruri internaționale, ceea ce presupune de exemplu promovarea unei 
înțelegeri comune a lanțurilor de aprovizionare sustenabile și fără defrișări și a lanțurilor 
valorice transparente, pe baza unei metodologii solide care să fie împărtășită de țările 
partenere; 

3. subliniază, de asemenea, că noul cadru de reglementare nu ar trebui să ducă la o 
concurență neloială sau la o sarcină administrativă excesivă pentru IMM-uri și solicită 
să se acorde sprijin țărilor în curs de dezvoltare în procesul de adaptare la noul cadru de 
reglementare propus, mai ales în ceea ce privește diversificarea veniturilor; subliniază 
importanța adoptării unor măsuri de însoțire pentru a compensa eventualele pierderi de 
venit ale IMM-urilor și pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare să se adapteze la 
noul cadru juridic;

4 îndeamnă Uniunea să dea dovadă de calități de lider și să întreprindă acțiuni ferme, 
deoarece ratele mondiale ale defrișărilor au continuat să se înrăutățească în ultimii ani în 
ciuda faptului că inițiativele internaționale s-au înmulțit; subliniază că înmulțirea 
inițiativelor pentru combaterea defrișărilor venite din partea sectorului privat generează 
un impuls pentru sinergii între politici; insistă, însă, asupra faptului că nu este suficient 
să se introducă sisteme de etichetare și de certificare pentru produsele care nu implică 
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defrișări, mai ales în contextul crizei climatice și a crizei în domeniul biodiversității, și că 
sunt necesare orientări suplimentare pentru a furniza informații pentru elaborarea, 
implementarea și monitorizarea unor astfel de inițiative legate de lanțurile de 
aprovizionare, în vederea reducerii defrișărilor rezultate în urma unor inițiative private; 

5. solicită sectorului privat să își onoreze, fără întârziere, angajamentele de stopare a tuturor 
defrișărilor, asigurând în același timp o transparență deplină în ceea ce privește 
respectarea acestor angajamente; în acest scop, subliniază necesitatea de a consolida 
cerințele privind certificările voluntare pe criterii sociale și de mediu, în special prin 
promovarea accesului micilor producători la certificare, facilitarea recurgerii la audituri 
independente, consolidarea procedurilor de recurs, a transparenței acestora și a 
soluționării litigiilor, adoptarea de criterii pentru valori ridicate de conservare și stocuri 
ridicate de carbon, asigurarea conversiei ecosistemelor și a faptului că nu se plantează în 
turbării și asigurarea respectării drepturilor cutumiare de proprietate funciară și invită 
Comisia să coopereze îndeaproape cu sectorul privat la schimbul de bune practici, precum 
și în scopul armonizării datelor; 

6. mai general, invită Comisia să încurajeze consolidarea standardelor și a sistemelor de 
certificare ce contribuie la identificarea și promovarea produselor care nu implică 
defrișări în țări terțe; insistă asupra importanței consolidării cooperării cu țările 
producătoare prin intermediul asistenței tehnice și al schimbului de informații și de bune 
practici, precum și a identificării activităților comune pentru furnizarea de informații în 
scopul elaborării politicilor pe baza unei înțelegeri avansate a impactului defrișărilor și a 
degradării pădurilor, a unor lanțuri de aprovizionare transparente și a unor mecanisme 
de monitorizare eficace;

7. solicită ca sectorul forestier să fie puternic reprezentat în cadrul viitorului Instrument de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) 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; solicită consolidarea standardelor și a sistemelor de certificare 
deja existente, în loc să se introducă altele noi, și subliniază că respectivele standarde și 
sisteme de certificare trebuie să respecte normele OMC;

8. invită Uniunea să-și înăsprească standardele legate de prezentarea obligatorie de 
informații de către întreprinderile care au legătură cu fabricarea sau prelucrarea 
bunurilor ce prezintă un risc pentru păduri; solicită implementarea strategiei în 
domeniul bioeconomiei; recunoaște contribuțiile economice, sociale și de mediu 
pozitive ale industriei forestiere și solicită noi investiții în cercetare, în inovare și în 
progresul tehnologic;

9. salută propunerea Comisiei de a integra mai mult aspectele legate de defrișări în cadrul 
inițiativei privind eticheta ecologică a UE, al inițiativei privind achizițiile publice verzi 
și al altor inițiative adoptate în contextul economiei circulare; invită Comisia să prezinte 
inițiative în acest sens;

10. în special, invită Comisia să ia inițiative pentru a interzice achizițiile publice de produse 
importate care duc la defrișări în cadrul Acordului multilateral al Organizației Mondiale 
a Comerțului privind achizițiile publice și al Directivei 2014/24 a Parlamentului 
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European și a Consiliului1;

11. semnalează că îmbunătățirea accesului la datele vamale privind importurile în Uniune ar 
spori transparența și responsabilitatea în cadrul lanțului valoric global; invită Comisia să 
instituie un parteneriat vamal în interiorul Uniunii și să extindă concomitent cerințele 
privind datele vamale, în special prin includerea exportatorului și a producătorului în 
categoria datelor vamale obligatorii, sporind astfel transparența și trasabilitatea 
lanțurilor valorice globale;

12. reamintește că cererea tot mai mare din Uniune pentru lemnul utilizat pentru materiale, 
în generarea de energie și în bioeconomie sporește riscul defrișărilor cauzate de importuri, 
al acaparării terenurilor, al strămutărilor forțate și al încălcării drepturilor popoarelor 
indigene; solicită să se pună capăt tăierii ilegale a arborilor și să se asigure trasabilitatea 
lemnului și a produselor din lemn de-a lungul întregului lanț de aprovizionare; 

13. subliniază necesitatea de a asigura recunoașterea efectivă și respectarea drepturilor 
cutumiare de proprietate funciară ale comunităților dependente de păduri și ale 
popoarelor indigene, acesta fiind un aspect de justiție socială, în conformitate cu 
Orientările voluntare ale FAO privind guvernanța responsabilă a proprietății funciare, a 
locurilor de pescuit și a pădurilor în contextul securității alimentare naționale (VGGT), 
cu Declarația ONU privind drepturile popoarelor indigene (UNDRIP) și cu Convenția 
nr. 169 a OIM; invită Comisia să sprijine difuzarea, utilizarea și implementarea VGGT 
la nivel mondial, regional și la nivel de țară, inclusiv prin Planul de investiții externe;

14. semnalează faptul că pădurile mature ar trebui să se bucure de atenția pe care o merită, 
întrucât contribuie la cunoaștere și sănătate pe care nu le putem refuza generațiilor 
viitoare; își exprimă îngrijorarea cu privire la pierderea biodiversității care are loc în 
mai multe părți ale lumii din cauza schimbărilor climatice, în special în țările în curs de 
dezvoltare, și reamintește că prevenirea pierderii biodiversității ar trebui să fie, de 
asemenea, o prioritate a Uniunii;

15. subliniază că politica Uniunii în domeniul bioenergiei ar trebui să îndeplinească criterii 
sociale și de mediu stricte;

16. regretă faptul că politicile care vizează protecția biodiversității și cele care vizează 
atenuarea schimbărilor climatice nu se întăresc reciproc în mod automat; este deosebit de 
îngrijorat de efectul produs asupra mediului de importurile tot mai mari de biomasă, ceea 
ce poate duce la practici nesustenabile care să determine defrișări în alte țări în lipsa unei 
monitorizări adecvate; în special, îndeamnă Comisia și statele membre să țină seama pe 
deplin de impactul pe care utilizarea sporită a biocombustibililor și a biomasei îl poate 
avea asupra defrișărilor; 

17 în termeni mai generali, solicită o evaluare exhaustivă a impactului pe care importurile 
tot mai mari de biomasă îl au asupra mediului și solicită revizuirea Directivei 
2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului2 pentru a-i asigura coerența cu 

1 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65). 
2 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a 



PE652.315v03-00 6/9 AD\1210187RO.docx

RO

angajamentele internaționale ale Uniunii în raport cu Agenda 2030, Acordul de la Paris 
și Convenția privind diversitatea biologică, ceea ce presupune, printre altele, adoptarea 
unor criterii de sustenabilitate socială, ținând seama de riscurile de acaparare a 
terenurilor, în conformitate cu drepturile funciare internaționale, în special Convenția 
nr. 169 a OIM și VGGT, și cu Principiile CSA privind investițiile responsabile în 
agricultură și sisteme alimentare;

18. invită Uniunea să respecte principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare astfel cum 
este enunțat la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și să 
asigure consecvența politicilor sale de dezvoltare, externe, comerciale, agricole, 
energetice, climatice și în domeniile biodiversității și al cercetării și inovării; în special, 
îndeamnă Uniunea să investească mai mult în programele care promovează practici 
agricole mai rezistente la schimbările climatice, mai sustenabile și mai extensive, precum 
și o diversificare sustenabilă, agroecologia și agrosilvicultura, inversând astfel tendința 
de tăiere a pădurilor pentru a obține mai multe terenuri, în conformitate cu obiectivele 
Pactului verde european;  

19. invită Uniunea să sprijine țările partenere să dezvolte gestionarea sustenabilă a pădurilor 
și strategii aferente, pe bază de dovezi științifice, acest lucru fiind esențial pentru 
reducerea defrișărilor și a degradării pădurilor; subliniază, prin urmare, importanța 
proforestării ca soluție eficace în abordarea crizei mondiale duble cauzate de 
schimbările climatice și pierderea biodiversității, în timp ce împădurirea și 
reîmpădurirea ar trebui să contribuie în egală măsură la refacerea ecosistemelor distruse, 
la regenerarea solurilor pentru a evita eroziunea și pierderea de nutrienți și la creșterea 
suprafețelor acoperite de arbori cu scopul de a atinge neutralitatea climatică, astfel cum 
se indică în țintele obiectivului de dezvoltare durabilă (ODD) 15; invită, de asemenea, 
Uniunea să acorde sprijin țărilor terțe cu scopul de a trece la surse regenerabile de 
energie care nu sunt pe bază de lemn, reducând astfel presiunea asupra pădurilor cauzată 
de utilizarea lemnului drept combustibil;

20. evidențiază că măsurile Uniunii ar trebui să se concentreze și pe minimizarea efectelor 
operațiunilor de exploatare forestieră conforme cu legea permise în contextul utilizărilor 
alternative ale terenurilor, în special pentru creșterea vitelor, activitățile de minerit și de 
foraj, care, împreună cu agricultura intensivă, constituie principalele cauze ale 
defrișărilor, ale degradării ecosistemelor, precum și ale distrugerii habitatelor;

21. evidențiază că aproximativ 80 % din defrișările la nivel mondial sunt cauzate de 
extinderea terenurilor utilizate pentru agricultură și sunt agravate de recoltarea legală și 
ilegală a lemnului pentru a fi folosit drept combustibil și pentru exportare; subliniază că 
modelul de agricultură al Uniunii depinde de importurile de cantități mari de furaje 
proteice, iar cultivarea acestora în afara continentului reprezintă deseori una dintre 
cauzele defrișărilor și ale distrugerii pădurilor tropicale;  

22. solicită să se introducă criterii de sustenabilitate pentru importurile de furaje, cu scopul 
de a încuraja țările terțe să cultive plantele proteice într-un mod sustenabil, care să nu 
dăuneze mediului sau societății și să nu determine defrișări masive; invită Uniunea ca, în 
ultimă instanță, să pună capăt treptat importurilor de soia din țări terțe care nu sunt dispuse 

Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16). 
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să adopte astfel de criterii de sustenabilitate; 

23. reiterează faptul că politica comercială a Uniunii ar trebui să fie coerentă cu 
angajamentele pe care aceasta și le-a asumat pe plan internațional în legătură cu mediul, 
precum și să contribuie la ele; în acest sens, subliniază că Acordul de la Paris ar trebui 
să constituie un element esențial al acordurilor comerciale ale Uniunii; în consecință, 
invită Comisia să includă dispoziții ambițioase privind pădurile și biodiversitatea în 
toate acordurile comerciale și de investiții ale Uniunii, inclusiv capitole solide, coerente 
și executorii în ceea ce privește sustenabilitatea, care să cuprindă, printre altele, criterii 
de referință în materie de sustenabilitate pentru produsele agricole, dispoziții care să 
asigure că se obține consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză al 
popoarelor indigene și al comunităților locale și care să asigure recunoașterea 
drepturilor funciare ale comunităților și popoarelor indigene dependente de păduri; 
subliniază că respectivele dispoziții ar trebui să aibă un caracter obligatoriu, iar 
respectarea lor să poată fi asigurată printr-un mecanism de monitorizare eficace, care să 
le permită oamenilor să recurgă la căi de atac, prevăzându-se în acest sens mecanisme 
accesibile de depunere a plângerilor și sisteme de evaluare, cu scopul de a asigura 
responsabilitatea și transparența; invită Comisia să evalueze atent impactul acordurilor 
comerciale asupra defrișărilor prin intermediul evaluărilor impactului asupra dezvoltării 
durabile și al altor evaluări relevante, care să includă starea pădurilor și a ecosistemelor 
naturale și situația drepturilor omului, pe baza unor date și a unor metodologii de 
evaluare solide;

24. solicită consolidarea cooperării UE-ACP cu scopul de a combate problema din ce în ce 
mai acută a defrișărilor și a deșertificării în statele ACP prin elaborarea unor planuri de 
acțiune menite să îmbunătățească gestionarea și conservarea pădurilor și instituirea unor 
sisteme de monitorizare; invită Uniunea să se asigure că defrișările sunt incluse în 
dialogurile politice la nivel de țară și să ajute țările partenere să elaboreze și să pună în 
aplicare cadre naționale privind pădurile și lanțurile de aprovizionare sustenabile, 
sprijinind totodată implementarea efectivă a contribuțiilor stabilite la nivel național 
(CSN) ale țărilor partenere în temeiul Acordului de la Paris;

25. îndeamnă Comisia să consolideze cooperarea cu țările producătoare și consumatoare, 
precum și cu întreprinderile cu societatea civilă, elaborând orientări, inclusiv evaluări 
bazate pe anumite criterii, pentru a demonstra credibilitatea și soliditatea diferitelor 
standarde și sisteme menite să identifice și să promoveze produsele care nu implică 
defrișări;

26. subliniază că schimbările climatice, defrișările, distrugerea habitatelor și pierderea 
biodiversității cresc în mod considerabil riscul de transmitere a bolilor zoonotice de la 
animale la om, cum s-a întâmplat și cu COVID-19;

27. este de opinie că sensibilizarea consumatorilor cu privire la amprentele consumului 
încurajează schimbările de comportament și alegerea unor produse care sunt sustenabile 
și care nu implică defrișări.
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