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SUGESTII 

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

agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. consideră oportună includerea în strategie a unor stimulente pentru conservarea și 

gestionarea pădurilor și salută comunicarea Comisiei privind o nouă strategie europeană 

pentru păduri, ținând seama de faptul că, fără a încălca principiul subsidiarității, este 

necesară o strategie comună cuprinzătoare și coerentă pentru prevenirea și gestionarea 

catastrofelor forestiere; 

2. invită statele membre să ia în calcul includerea unor plăți pentru serviciile de mediu, ca 

stimulente pentru gestionarea pădurilor; semnalează faptul că o gestionare sustenabilă a 

pădurilor are un impact pozitiv asupra prevenirii incendiilor, asupra biodiversității și 

asupra conservării și este esențială pentru dezvoltarea economică, în special în zonele 

rurale și în regiunile periferice;  

3. subliniază faptul că, în special în regiunea mediteraneană, incendiile forestiere reprezintă 

un fenomen recurent, cauză și consecință a schimbărilor climatice; semnalează faptul că 

furtunile, incendiile și organismele dăunătoare care afectează pădurile reprezintă dezastre 

naturale care pot fi reduse prin intermediul unor tehnici de silvicultură și că, pe lângă o 

mai bună gestionare a pădurilor, ar trebui încurajate acțiuni specifice, cum ar fi 

introducerea păstoritului sau crearea de mozaicuri agroforestiere, aceste politici trebuind 

să fie incluse în politica agricolă comună, atât în cadrul primului pilon (zone de pășunat), 

cât și în cadrul celui de-al doilea pilon (dezvoltare rurală); 

4. consideră că este important să fie promovată aplicarea conceptului de bioeconomie în 

vederea favorizării viabilității economice a lanțurilor forestiere prin intermediul inovării și 

al transferului de tehnologie și în acest sens, să se ofere un sprijin mai consistent 

produselor forestiere nelemnoase; 

5. accentuează necesitatea de a analiza, de asemenea, posibilitatea reutilizării și a utilizării 

eficiente a materialului forestier, ca sursă atât a reducerii deficitului comercial al Uniunii, 

cât și a contribuției la reducerea gestionării nesustenabile și la conservarea mediului 

înconjurător, precum și a reducerii despăduririlor în țările terțe;  

6. subliniază necesitatea ca planurile de gestionare a pădurilor să nu se transforme în 

obstacole birocratice suplimentare, care să îngreuneze utilizarea sustenabilă a pădurilor 

europene; prin urmare, solicită statelor membre să revizuiască punerea în aplicare a 

planurilor de gestionare a pădurilor ținând seama de principiul proporționalității și de 

principiul „think small first” („gândiți mai întâi la scară mică”) și prevăzând utilizarea 

declarației de responsabilitate de către administrator. 

 


