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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

dezvoltare, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. remarcă faptul că despăduririle și degradarea pădurilor reprezintă a doua cea mai 

importantă cauză a încălzirii globale și sunt responsabile pentru aproape 15 % din 

totalul emisiilor mondiale de gaze cu efect de seră1; subliniază faptul că este important 

să se adopte abordări adecvate în materie de politici pentru gestionarea integrală și 

durabilă a pădurilor, astfel încât să se obțină beneficii atât din stocarea carbonului, cât și 

alte beneficii neasociate carbonului; 

2. reamintește că Acordul de la Paris cere tuturor părților să ia măsuri pentru conservarea 

și consolidarea absorbanților, inclusiv a pădurilor; 

3. remarcă faptul că oprirea defrișărilor și a degradării pădurilor și permiterea refacerii 

acestora ar genera cel puțin 30 % din toate măsurile de atenuare necesare pentru 

limitarea încălzirii globale la 1,5 °C2; 

4. observă că defrișările contribuie la 11 % din emisiile globale antropice de gaze cu efect 

de seră, mai mult decât toate autoturismele împreună; 

5. afirmă relevanța tipului de management forestier pentru determinarea bilanțului 

carbonului la tropice, astfel cum au arătat o serie de studii recente3, care au reliefat 

faptul că anumite forme de degradare mai subtile, care nu se limitează la despăduririle 

pe scară largă, cum se credea în trecut, ar putea fi o sursă foarte importantă de emisii de 

carbon reprezentând mai mult de jumătate din cantitatea de emisii totale; 

6. subliniază că reîmpădurirea, regenerarea pădurilor degradate existente și creșterea 

vegetației arboricole în cadrul peisajelor agricole prin agrosilvicultură reprezintă singura 

sursă disponibilă de emisii negative, cu potențial semnificativ de a contribui la atingerea 

obiectivelor Acordului de la Paris; 

7. recunoaște că infracționalitatea silvică, cum ar fi tăierile ilegale de arbori, a fost 

estimată4 la o valoare de 50-152 de miliarde USD în 2016, în creștere de la 30-100 de 

miliarde în 2014, fiind pe primul loc în ceea ce privește veniturile rezultate din 

infracțiuni împotriva mediului la nivel global; observă că aceasta are un rol important în 

finanțarea criminalității organizate și că sărăcește în mod semnificativ guvernele, 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman, R.C. și Herold, M., „Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a 

Stable Climate” (De ce menținerea pădurilor tropicale este esențială și urgentă pentru a asigura stabilitatea 

climatică) (noiembrie 2014), Documentul de lucru nr. 385, Centre for Global Development. McKinsey & 

Company, Pathways to a low-carbon economy (Calea către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon) 

(2009). McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon economy: Version 2 of the global greenhouse gas 

abatement cost curve (Calea către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon: versiunea a doua a curbei 

costurilor de reducere a gazelor cu efect de seră la nivel global) (2013). 
3 Baccini, A. et al., „Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and 

loss” (2017). 
4 UNEP, „The Rise of Environmental Crime report” (Raport privind intensificarea infracțiunilor împotriva 

mediului) (2016). 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd


 

PE618.209v02-00 4/12 AD\1153149RO.docx 

RO 

națiunile și comunitățile locale din cauza veniturilor necolectate; 

8. reamintește Provocarea de la Bonn1, care vizează obiectivul de refacere a 350 de 

milioane de hectare de terenuri degradate și defrișate până în 2030, ceea ce ar putea 

genera aproximativ 170 de miliarde USD anual în beneficii nete din protecția bazinelor 

hidrografice, îmbunătățirea productivității culturilor agricole și a produselor forestiere și 

ar putea sechestra echivalentul a până la 1,7 gigatone de dioxid de carbon anual; 

9. observă că pădurile nu reprezintă doar o sursă esențială de lemn, hrană și fibre, ci 

adăpostesc și 80 % din biodiversitatea terestră mondială, sunt un important furnizor de 

diverse servicii ecosistemice și joacă un rol semnificativ în ciclul global al carbonului; 

10. subliniază că pădurile secundare, care se regenerează în mare parte prin procese 

naturale, după perturbări umane sau naturale semnificative ale pădurilor primare, 

furnizează, alături de pădurile primare, și servicii ecosistemice esențiale, mijloace de 

trai pentru populația locală, constituind, totodată, o sursă de lemn; consideră că, dat 

fiind că supraviețuirea lor este, de asemenea, amenințată de tăierile ilegale de arbori, 

orice acțiune care vizează transparența și răspunderea în materie de gestionare a 

pădurilor ar trebui să vizeze și pădurile secundare, nu doar pădurile primare; 

11. observă că este bine recunoscut și de necontestat faptul că transformarea pădurii 

tropicale pentru agricultură, plantații și alte utilizări ale terenurilor determină o pierdere 

semnificativă de specii și, în special, de specii forestiere specializate; 

12. solicită Comisiei să onoreze angajamentele internaționale ale UE, printre care cele 

asumate în cadrul COP 21, al Forumului Națiunilor Unite pentru păduri (UNFF), al 

Convenției Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică (UNCBD), al 

Declarației de la New York privind pădurile și, în special, al obiectivului de dezvoltare 

durabilă nr. 15 - mai precis, al obiectivului 15.2, care urmărește promovarea punerii în 

aplicare a gestionării durabile a tuturor tipurilor de păduri, oprirea despăduririlor, 

refacerea pădurilor degradate și creșterea semnificativă a împăduririlor și 

reîmpăduririlor la nivel global până în 2020; 

13. reamintește în mod specific faptul că Uniunea s-a angajat să respecte obiectivele Aichi 

ale Convenției privind diversitatea biologică, care prevăd conservarea a 17 % din toate 

habitatele, refacerea a 15 % din ecosistemele degradate și reducerea pierderilor de 

păduri până aproape de zero sau cel puțin înjumătățirea acestor pierderi până în 2020; 

14. reamintește, în special, angajamentele colective ale Uniunii, în conformitate cu 

Declarația de la New York privind pădurile, de a reface 150 de milioane de hectare de 

peisaje și păduri degradate până în 2020 și, ulterior, de a crește în mod semnificativ rata 

de refacere globală, care ar însemna refacerea a cel puțin încă 200 de milioane de 

hectare până în 2030; 

15. salută publicarea mult așteptatului studiu de fezabilitate privind opțiunile disponibile 

pentru a intensifica acțiunea UE împotriva defrișărilor2, întocmit la cererea Direcției 

Generale Mediu a Comisiei Europene; ia act de faptul că acest studiu se concentrează în 

                                                 
1 A se vedea https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf.
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principal pe șapte produse care pun în pericol pădurile, și anume uleiul de palmier, soia, 

carnea de vită, porumbul, cacaoa și cafeaua și recunoaște că „UE este, în mod clar, parte 

a problemei defrișărilor la nivel mondial”; 

16. este pe deplin conștient de complexitatea problemei defrișărilor și subliniază că este 

important să se dezvolte o soluție globală bazată pe responsabilitatea colectivă a mai 

multor actori; recomandă cu fermitate ca acest principiu să fie pus în aplicare de către 

toți actorii implicați în lanțul de aprovizionare cu lemn, inclusiv de UE și de alte 

organizații internaționale, de statele membre, instituțiile financiare, guvernele țărilor 

producătoare, populațiile indigene și comunitățile locale, precum și de întreprinderile 

naționale și multinaționale, de asociațiile de consumatori și de ONG-uri; își exprimă 

convingerea că toți acești actori trebuie, în mod necesar, să joace un rol prin 

coordonarea eforturilor lor în vederea rezolvării numeroaselor probleme grave legate de 

defrișare; 

17. salută faptul că principalii actori din sectorul privat (foarte adesea din UE) s-au angajat 

să elimine despăduririle din lanțurile lor de aprovizionare și din investiții; observă, cu 

toate acestea, că UE trebuie să se ridice la înălțimea provocării și să consolideze 

eforturile sectorului privat prin politici și măsuri adecvate, creând o bază de referință 

comună pentru toate întreprinderile și condiții concurențiale echitabile; consideră că 

acest lucru va stimula angajamentele, va genera încredere și va face companiile mai 

răspunzătoare față de angajamentele lor; 

18. remarcă deschiderea consultării publice privind gama de produse incluse în domeniul de 

aplicare a Regulamentului UE privind lemnul; consideră că posibilitatea de a selecționa, 

în cadrul chestionarului, o opțiune referitoare la reducerea domeniului de aplicare a 

Regulamentului nu este justificată, întrucât comerțul ilegal înflorește în cadrul 

domeniului de aplicare actual al Regulamentului; observă, în plus, o poziție favorabilă a 

Confederației Europene a Industriilor de prelucrare a lemnului legată de extinderea 

domeniului de aplicare a Regulamentului privind lemnul la toate produsele din lemn; 

19. ia act de faptul că nu a fost posibil să se evalueze, cu ocazia revizuirii din 2016 a 

Regulamentului UE privind lemnul (SWD(2016)0034), dacă sancțiunile prevăzute de 

statele membre sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare, deoarece numărul 

de sancțiuni aplicate până în prezent a fost foarte scăzut; pune sub semnul întrebării 

aplicarea, de către unele state membre, a criteriului „condițiilor economice naționale” 

pentru sancțiunile stabilite, având în vedere aspectul internațional al acestei 

infracționalități, precum și faptul că aceasta se situează pe primul loc la nivel mondial în 

rândul infracțiunilor împotriva mediului; 

20. observă că s-a constatat că licențele de export atribuite în conformitate cu normele 

privind asigurarea aplicării legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile 

comerciale (FLEGT) permit ca lemnul exploatat în mod ilegal să fie amestecat cu lemn 

exploatat legal și, prin urmare, creează posibilitatea exportului în UE al acestui lemn 

exploatat în mod ilegal, ca fiind conform cu Regulamentul UE privind lemnul (EUTR)1; 

                                                 
1 Raportul „Permitting Crimeˮ (Permiterea infracțiunilor) din 2014 al Agenției de investigații în domeniul 

mediului (EIA) și al Rețelei indoneziene de monitorizare a pădurilor (Jaringan Pemantau Independen 

Kehutanan/JPIK) a constatat că unele societăți cu licență TLAS sunt implicate în „spălarea lemnului”, 
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21. solicită Comisiei să actualizeze orientările aferente Regulamentului UE privind lemnul 

(EUTR) pentru a aborda problema lemnului din zonele de conflict și să recomande 

măsuri mai detaliate de reducere a riscurilor pentru a consolida aplicarea legii, inclusiv 

solicitând o diligență sporită din partea operatorilor care importă din zonele afectate de 

conflicte sau cu risc ridicat, termeni și condiții de combatere a mituirii în contractele cu 

furnizorii, punerea în aplicare a unor dispoziții conforme cu normele de combatere a 

corupției, situații financiare auditate și audituri anticorupție; 

22. invită Comisia și statele membre să pună pe deplin în aplicare și să asigure respectarea 

EUTR, precum și să extindă domeniul de aplicare a EUTR, pentru a include toate 

produsele care sunt sau pot fi fabricate din lemn și în a căror compoziție intră sau poate 

intra lemnul; subliniază necesitatea de a se efectua controale adecvate și eficiente, 

inclusiv asupra lanțurilor complexe de aprovizionare și a importurilor din țările de 

prelucrare și solicită, totodată, să se prevadă sancțiuni stricte și disuasive aplicabile 

tuturor actorilor economici, având în vedere faptul că infracțiunea vizată are un caracter 

internațional, fiind pe primul loc în ceea ce privește veniturile rezultate din infracțiuni 

împotriva mediului; 

23. remarcă existența modelelor de exploatări forestiere comunitare/posesiuni funciare 

colective care pot aduce o serie de beneficii1, inclusiv o creștere a suprafeței forestiere și 

a numărului de resurse de apă disponibile, permițând reducerea amplorii fenomenului 

de exploatare forestieră ilegală prin stabilirea unor reguli clare privind accesul la lemn și 

a unui sistem robust de monitorizare a pădurilor; propune să se efectueze mai multe 

cercetări și să se ofere mai mult sprijin pentru a ajuta la dezvoltarea cadrelor juridice 

privind exploatările forestiere comunitare; 

24. subliniază că recunoașterea drepturilor funciare ale populațiilor, de exemplu, prin 

constituție, nu este neapărat aplicată și în practică2 și că, prin urmare, UE ar trebui să 

utilizeze în mod activ sistemul său de monitorizare pentru asigura respectarea 

drepturilor funciare, în contextul acordurilor de parteneriat voluntar (APV) și al 

cazurilor individuale de acordare a finanțării pentru dezvoltare de către UE; 

25. reamintește că raportul Comisiei referitor la funcționarea Directivei privind transparența 

(2013/50/UE), care introduce cerința de divulgare a plăților către guverne efectuate de 

către societăți cotate la bursă și societăți de mari dimensiuni necotate la bursă, care 

desfășoară activități în industria extractivă și de exploatare forestieră a pădurilor 

primare (naturale și semi-naturale), ar trebui prezentat Parlamentului European și 

Consiliului până la 27 noiembrie 2018; observă, în plus, că acest raport ar trebui să fie 

însoțit de o propunere legislativă; având în vedere o posibilă revizuire, invită Comisia să 

ia în considerare extinderea obligației și la alte sectoare industriale care afectează 

                                                 
amestecând lemnul obținut în mod ilegal cu cel din surse legale. Astăzi, acest lemn ar putea fi exportat în UE ca 

lemn cu licență FLEGT. Disponibil la adresa http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-

logging-now-it-needs-stick; sursa principală: https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-

Crime.pdf. 
1 Un caz din Nepal prezentat de ClientEarth, disponibil la adresa https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-

from-community-forests-in-nepal/. 
2 Un caz recent (proiectul WaTER finanțat de DG DEVCO) vizează încălcarea drepturilor funciare ale 

populațiilor indigene Ogiek și Sengwer din Kenya, în pofida recunoașterii drepturilor lor la terenuri în 

Constituție, în special la articolul 63 alineatul (2) litera (d), precum și în Legea din 2016 privind terenurile 

comunitare. 
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pădurile, precum și la alte păduri decât pădurile primare; 

26. solicită UE să își mențină angajamentul de a grăbi negocierile în curs privind acordurile 

de parteneriat voluntar (APV) cu privire la asigurarea aplicării legislației în domeniul 

forestier, guvernanța și schimburile comerciale (FLEGT); subliniază necesitatea de a 

asigura că permisele de exploatare forestieră acordate în mod ilegal sau în urma unor 

fapte de corupție nu sunt legitimate prin niciun tip de acorduri sau prin legislație și de a 

asigura concordanța acestor acorduri și a legislației cu dreptul internațional și cu 

angajamentele privind protecția mediului și a biodiversității, drepturile omului și 

dezvoltarea durabilă; subliniază totodată necesitatea de a asigura faptul că legislația și 

acordurile susmenționate determină luarea unor măsuri adecvate pentru conservarea și 

gospodărirea sustenabilă a pădurilor, inclusiv protecția juridică a drepturilor 

comunităților locale și a populațiilor indigene, recunoscând-le drepturile funciare și 

cutumiare, precum și faptul că acestea abordează problemele din comerțul internațional 

cu produse din lemn, cum ar fi lemnul din zone de conflict și lemnul provenit din 

conversia terenurilor; 

27. solicită Comisiei și statelor membre să coordoneze politicile vizând donatorii și să se 

asigure că finanțarea pentru dezvoltare prin intermediul acestor politici nu va fi utilizată 

pentru a sprijini extinderea exploatărilor forestiere la scară industrială și la pădurile 

tropicale intacte; solicită suspendarea finanțării pentru orice proiect în cazul în care 

există o reclamație fundamentată legată de existența unor astfel de exploatări forestiere, 

până la respingerea unei astfel de reclamații sau până la aplicarea unor măsuri corective; 

28. solicită UE să sprijine inițiativele țărilor în curs de dezvoltare bogate în păduri, care 

vizează contrabalansarea extinderii neîngrădite a practicilor agricole și a activităților 

miniere care au avut un impact negativ asupra gestionării pădurilor, asupra mijloacelor 

de trai și asupra integrității culturale a populațiilor indigene, precum și consecințe 

dăunătoare asupra stabilității sociale și a suveranității alimentare a fermierilor; 

29. observă că procesul FLEGT ar trebui să abordeze cauzele care stau la baza defrișărilor 

din țările producătoare, printre care se numără proprietatea funciară nesigură, aplicarea 

deficitară a legii și guvernanța deficientă; 

30. solicită UE ca, în dialogul său cu țările în curs de dezvoltare bogate în păduri, să 

abordeze necesitatea introducerii unor sisteme și programe de compensare adecvate 

pentru comunitățile locale care au fost strămutate în mod forțat și lipsite de acces la 

terenurile și resursele lor tradiționale și în toate situațiile în care consimțământul lor 

liber, prealabil și în cunoștință de cauză nu a fost obținut; 

31. solicită UE să creeze, ca element suplimentar al APV, acte legislative pe baza acestor 

acorduri, în spiritul Regulamentului UE privind lemnul, care să includă atât 

întreprinderile, cât și instituțiile finanțatoare și îi solicită, de asemenea, să revizuiască 

modul de funcționare a APV existente în practică, pentru a se asigura că evaluarea 

comună a sistemului de asigurare a legalității lemnului din țara în cauză funcționează 

astfel cum este descris în APV și că strategiile de „spălare a lemnului” pot fi anihilate; 

observă cu îngrijorare că, deși UE a reglementat - spre lauda sa - lanțurile de 

aprovizionare cu lemn, pește și minereuri provenite din zonele de conflict, nu a 

reglementat încă niciun lanț de aprovizionare cu produse agricole de bază ce pun în 

pericol pădurile; îndeamnă atât Comisia, cât și statele membre să își consolideze 
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eforturile pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind lemnul, pentru a putea 

evalua mai bine eficacitatea sa; 

32. solicită Comisiei și statelor membre să dezvolte un proces care se declanșează atunci 

când izbucnește un conflict într-o țară parteneră semnatară a APV, care să includă 

numirea unui grup independent care să efectueze o evaluare privind riscul asociat 

lemnului din zonele de conflict și necesitatea suspendării APV în toate etapele 

negocierilor în cazul în care există dovezi că veniturile din comerțul cu lemn 

alimentează conflictul; 

33. invită Comisia să asigure coerența politicii agricole comune (PAC) și a altor politici ale 

UE, precum și să intensifice sinergiile dintre acestea, și să se asigure că punerea lor în 

aplicare se desfășoară într-un mod compatibil cu programele de combatere a 

despăduririlor în țările în curs de dezvoltare, inclusiv REDD+; solicită Comisiei să se 

asigure că importul de produse de bază cu risc pentru păduri nu va beneficia de sprijinul 

direct sau indirect al viitoarei politici a UE privind alimentația și agricultura; invită 

Comisia să încurajeze, atunci când este posibil, practicarea pe scară mai largă a 

agrosilviculturii, precum și reîmpădurirea; solicită, de asemenea, Comisiei și statelor 

membre să se asigure că problemele de mediu legate de defrișarea pădurilor sunt 

examinate și în lumina obiectivelor care au fost stabilite în Strategia UE în domeniul 

biodiversității pentru 2020, care ar trebui să fie o parte integrantă a acțiunii externe a 

Uniunii în acest domeniu; 

34. consideră că cartografierea, inclusiv prin intermediul tehnologiilor prin satelit și 

geospațiale, este esențială pentru asigurarea transparenței și a responsabilității în 

gestionarea pădurilor și pentru instituirea de strategii specifice pentru împădurire, 

reîmpădurire și crearea de coridoare ecologice; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor 

membre să acorde asistență tehnică și financiară țărilor în curs de dezvoltare bogate în 

păduri pentru a sprijini cartografierea detaliată a pădurilor acestora și prin susținerea 

proiectelor de cartografiere în colaborare, desfășurate de ONG-uri în cooperare cu 

organizații forestiere, cercetători științifici și experți locali; 

35. ia act de faptul că peste jumătate din mărfurile produse și exportate pe piața mondială 

sunt obținute în urma unor procese ce implică despăduriri ilegale1, și că peste 80 % din 

toate despăduririle sunt determinate de expansiunea agriculturii, atât comerciale, cât și 

de subzistență2; constată, de asemenea, că importurile UE de furaje și de produse 

proteice (de exemplu, soia), care sunt necesare ca urmare a nivelului ridicat al 

consumului de carne, după cum au arătat studii recente, precum și importurile UE de 

cacao și de ulei de palmier, fluxurile de finanțare către sectoare care sprijină 

despădurirea și degradarea pădurilor, consumul de biocarburanți și cererea tot mai mare 

de biomasă forestieră și de lemn, inclusiv pentru producerea de energie, constituie 

                                                 
1 Seria de rapoarte privind tendințele forestiere (Forest Trends Report Series), 2014: Bunurile de consum și 

despădurirea: o analiză a amplorii și a naturii ilegalităților în ceea ce privește transformarea pădurilor în scopuri 

legate de agricultură și plantații pentru lemn (Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and 

Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations) 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 Abordarea despăduririi și a degradării pădurilor: un domeniu în care UE trebuie să intervină în 2017 (Tackling 

deforestation and forest degradation: case for EU action in 2017) https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-

unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf. 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf.
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf.
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factori determinanți majori în ceea ce privește defrișările și degradarea pădurilor1; 

36. invită UE să stabilească un cadru de reglementare cu caracter obligatoriu care să asigure 

trasabilitatea în cadrul tuturor lanțurilor de aprovizionare ale importatorilor de produse 

agricole de bază până la originea materiilor prime; observă că noile tehnologii, de 

exemplu tehnologia blockchain, pot fi utilizate pentru a urmări originea mărfurilor și 

subliniază că acestea ar putea fi folosite în practică pentru a spori transparența asupra 

originii diferitelor produse și pentru a elimina, în esență, degradarea pădurilor și 

defrișarea din lanțurile de aprovizionare; 

37. solicită Comisiei să elaboreze un sistem de certificare pentru mărfurile care intră pe 

piața UE și care au fost produse în mod sustenabil, fără a necesita defrișări; 

38. recunoaște, în ceea ce privește uleiul de palmier, contribuția pozitivă a sistemelor de 

certificare existente, dar constată cu regret că RSPO, ISPO, MSPO și toate celelalte 

sisteme majore de certificare recunoscute nu interzic efectiv membrilor lor să 

transforme pădurile tropicale sau turbăriile în plantații de palmieri; consideră, prin 

urmare, că aceste sisteme de certificare majore nu reușesc să limiteze efectiv emisiile de 

gaze cu efect de seră în procesul de creare și funcționare a plantațiilor și, prin urmare, 

nu au fost în măsură să împiedice incendiile masive în păduri și turbării; invită Comisia 

să asigure auditarea și monitorizarea independentă a acestor sisteme de certificare 

pentru a garanta că uleiul de palmier introdus pe piața UE îndeplinește toate normele 

necesare și este sustenabil; remarcă faptul că problema sustenabilității în sectorul 

uleiului de palmier nu poate fi abordată doar prin măsuri și politici voluntare, ci 

întreprinderile producătoare de ulei de palmier ar trebui să se supună și ele unor norme 

obligatorii și unui sistem de certificare obligatoriu; 

39. reamintește Rezoluția sa din 4 aprilie 2017 referitoare la uleiul de palmier și defrișarea 

pădurilor tropicale2, inclusiv recunoașterea faptului că 73 % din despăduririle realizate 

la nivel mondial sunt cauzate de defrișarea terenurilor pentru produse agricole de bază, 

iar 40 % din toate despăduririle sunt cauzate de conversia terenurilor împădurite la 

plantații de monoculturi de palmier la scară largă, precum și faptul și că UE este un 

importator major de produse rezultate din defrișări; reamintește, în plus, amendamentele 

PE referitoare la Directiva privind energia din surse regenerabile, care vizează 

eliminarea treptată a stimulentelor pentru utilizarea uleiului de palmier în combustibilii 

pentru transport până în 2021; 

40. solicită Comisiei să dea curs rezoluției susmenționate a Parlamentului European 

referitoare la uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale, introducând criterii de 

sustenabilitate pentru uleiul de palmier și produsele care conțin ulei de palmier care 

pătrund pe piața UE, precum și un sistem unic de certificare, și îmbunătățind 

trasabilitatea uleiului de palmier importat; 

41. îndeamnă Comisia și toate statele membre care încă nu au făcut acest lucru să depună 

eforturi pentru obținerea unui angajament pentru întreaga UE de a achiziționa, cel târziu 

până în 2020, ulei de palmier exclusiv din surse durabile, certificate, printre altele prin 

                                                 
1 Studiu privind fezabilitatea opțiunilor de intensificare a acțiunii UE împotriva defrișărilor (Comisia Europeană) 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf. 
2 Texte adoptate, P8_TA(2017)0098. 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf.
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semnarea Declarației de la Amsterdam, intitulată „Către eliminarea defrișărilor din 

lanțul de distribuție a produselor agricole în țările europene”, precum și pentru obținerea 

unui angajament din partea sectorului, printre altele prin semnarea și aplicarea 

Declarației de la Amsterdam în sprijinul unui lanț de aprovizionare cu ulei de palmier 

pe deplin durabil până în 2020; 

42. consideră că eforturile de oprire a defrișărilor trebuie să includă și sprijinul acordat celor 

mai eficiente moduri de utilizare a terenurilor cultivate existente, care trebuie furnizat în 

paralel cu măsurile aferente abordării privind satele inteligente; observă că practicile 

agroecologice au un potențial solid de maximizare a funcțiilor și a rezilienței 

ecosistemelor prin tehnici mixte de plantare, agrosilvicultură și permacultură de mare 

diversitate, care sunt relevante și în cazul unor culturi cum sunt cele destinate producției 

de ulei de palmier, cacao sau cauciuc și pot aduce, de asemenea, beneficii foarte mari în 

ceea ce privește rezultatele de natură socială, productivitatea și diversificarea producției, 

fără a recurge la conversia unor suprafețe suplimentare de teren împădurit; 

43. solicită UE să se asigure că măsurile puse în aplicare și cadrul de reglementare nu duc la 

sarcini excesive asupra producătorilor mici și mijlocii și că nu pot împiedica accesul 

acestora la piețe și la comerțul internațional; 

44. invită Comisia să dea dovadă de voință politică și de spirit de conducere, angajându-se 

să furnizeze, cât mai curând posibil și înainte de încheierea mandatului actualei Comisii, 

un plan de acțiune ambițios al UE privind defrișarea și degradarea pădurilor, care să 

includă o serie de măsuri de reglementare concrete prin care să se garanteze faptul că 

niciun lanț de aprovizionare sau tranzacție financiară legată de UE nu duce la 

despăduriri, la degradarea pădurilor sau la încălcări ale drepturilor omului în țările în 

curs de dezvoltare; 

45. solicită ca o astfel de acțiune legislativă să includă cerințe obligatorii de diligență pentru 

lanțul de operatori care utilizează produse de bază cu risc pentru păduri și obligații ale 

instituțiilor financiare de a lua măsuri pentru a elimina riscul de despădurire care rezultă 

din investițiile financiare; 

46. subliniază că negocierile comerciale ale Uniunii trebuie să fie aliniate cu angajamentele 

asumate de Uniune pentru a lua măsuri în vederea reducerii defrișărilor și a degradării 

pădurilor și pentru a spori stocurile de carbon forestier din țările în curs de dezvoltare; 

47. solicită Comisiei și statelor membre să utilizeze pe deplin procesele și dialogurile 

diplomatice și instituționale existente pentru a încuraja țările care prelucrează și/sau 

importă cantități semnificative de lemn tropical, în special în cazul în care aceste 

produse din lemn sunt apoi exportate către UE, cum ar fi China și Vietnam, să adopte o 

legislație eficientă care să interzică importul de lemn recoltat ilegal și să solicite 

operatorilor să efectueze un proces de diligență comparabil cu cel prevăzut de 

Regulamentul UE privind lemnul. 
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