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Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 1 prevede o serie de măsuri pe care statele
membre și regiunile le pot include în programele lor de dezvoltare rurală 2014-2020 pentru a sprijini
gestionarea durabilă a pădurilor, în funcție de necesitățile și prioritățile lor și în conformitate cu
strategia UE pentru păduri. Fiecare stat membru și regiune are responsabilitatea de a aloca, în cadrul
pachetului general al FEADR 2014-2020, resursele bugetare aferente fiecărei măsuri, inclusiv
împăduririi, în funcție de evaluarea necesităților și de strategia stabilită în cadrul programelor lor de
dezvoltare rurală.
Paulownia tomentosa este un arbore exotic (originar din China), utilizat îndeosebi ca arbore
ornamental în UE. În unele regiuni, acesta este considerat ca o specie invazivă, care reprezintă un
risc potențial pentru vegetația autohtonă. Un număr de state membre nu îl recunosc ca specie
forestieră, ceea ce face acesta să fie ineligibil pentru împădurire.
Datorită creșterii lor rapide, plantațiile de Paulownia, în cazul în care sunt legale, pot să nu fie
considerate ca o pădure ci ca plantații de copaci pentru utilizare industrială sau specii forestiere cu
ciclu de producție scurt. Speciile forestiere cu ciclu de producție scurt sunt considerate ca o recoltă
agricolă perenă și astfel, sprijinul pentru aplicarea acestui sistem poate fi furnizat prin măsura de
investiții agricole din cadrul programelor de dezvoltare rurală, în timp de plantațiile pentru utilizare
industrială, care nu acoperă arborii cu creștere rapidă întrebuințați pentru producția de energie, pot fi
sprijinite prin intermediul măsurii de împădurire. În ceea ce privește împădurirea, speciile de arbori
plantate trebuie să fie adaptate condițiilor climatice și de mediu ale zonei respective și trebuie să
respecte cerințele minime de mediu, astfel cum este definit la articolul 6 din Regulamentul 807/2014 2,
precum și în legislația națională.
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