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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru agricultură și 

dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că sectorul forestier ține de responsabilitatea exclusivă a statelor membre că 

trebuie să se respecte principiul subsidiarității și diferențele în materie de condiții 

regionale, modele de proprietate și priorități între statele membre și că UE ar trebui să se 

abțină de la impunerea unor noi restricții de piață pentru păduri și produsele pe bază de 

lemn pentru a asigura principiile de proprietate și libertatea pieței pentru participanții din 

cadrul lanțului valoric forestier; 

2. salută adoptarea noii comunicări a Comisiei privind o nouă strategie a UE pentru păduri 

(COM(2013)0659), deoarece furnizează un cadru pentru coordonarea acțiunilor statelor 

membre în vederea promovării gestionării durabile a pădurilor și a îndeplinirii rolului 

multifuncțional al acestora din punct de vedere economic, social și ecologic; 

3. consideră că, întrucât pădurile sunt diferite ca natură și dimensiune, strategia ar trebui să 

țină seama de faptul că pădurile acoperă peste jumătate din teritoriul unora dintre statele 

membre; 

4. subliniază, având în vedere că unele dintre cele mai mari resurse de biomasă ale Uniunii 

se găsesc în regiunile cele mai slab populate și în regiunile periferice, că este absolut 

necesar ca strategia să țină cont pe deplin și de caracteristicile specifice ale acestor regiuni 

mai puțin populate; 

5. recunoaște faptul că UE trebuie să joace un rol în sprijinirea politicilor naționale pentru a 

asigura o gestionare activă, multifuncțională și sustenabilă a pădurilor, inclusiv a 

diferitelor tipuri de păduri, și în intensificarea cooperării în fața unor amenințări 

transfrontaliere tot mai mari, precum incendiile forestiere, tăierea ilegală a lemnului, 

importurile ilegale de lemn și dăunătorii; subliniază necesitatea asigurării coerenței în 

abordarea chestiunilor legate de păduri în cadrul diferitelor politici ale UE, îndeosebi al 

celor legate de agricultură, climă, biodiversitate, energia din surse regenerabile, apă, sol, 

industrie și competitivitate, cercetare și inovare și utilizarea eficientă a resurselor; în acest 

sens, subliniază importanța siturilor Natura 2000 unde, datorită resurselor lor naturale 

extraordinare, se pot produce, în mod constant, bunuri și servicii de o înaltă calitate din 

punct de vedere ecologic și cultural; 

6. consideră că punerea în aplicare a noii strategii forestiere ar trebui să compenseze lipsa 

din Tratatul UE a unor dispoziții specifice privind politica forestieră, respectând totodată 

competențele statelor membre în acest domeniu, și ar trebui să asigure poziții coordonate 

între politicile UE și ale statelor membre referitoare la chestiuni legate de sectorul 

forestier la nivel internațional; 

7. subliniază rolul important pe care îl are Comisia în a asigura un dialog continuu și inițiat 

la timp între experții din UE și statele membre, precum și în includerea tuturor părților 

interesate relevante, pentru a facilita coerența în elaborarea politicii forestiere. 
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8. sprijină angajamentul statelor membre de a pune în aplicare o gestionare durabilă a 

pădurilor, în concordanță cu criteriile și indicatorii Forest Europe, ca unul dintre 

elementele-cheie ale cadrului actual al politicii forestiere din Europa; 

9. apreciază prioritatea acordată celor trei piloni ai sustenabilității (economic, social și de 

mediu), o bază solidă pentru a susține rolul fundamental al pădurilor și eficiența utilizării 

resurselor, a crește competitivitatea, a stimula ocuparea forței de muncă și a consolida 

rolul sectorului forestier și al industriilor forestiere în cadrul economiei ecologice și 

conservarea ciclurilor ecologice în economia verde; recunoaște rolul său în societate în 

ceea ce privește sănătatea cetățenilor; 

10. reamintește că, potrivit Comisiei, în 2009, bioeconomia reprezenta o piață estimată la 

peste 2 mii de miliarde, care furniza 20 de milioane de locuri de muncă, asigurând 9 % din 

totalul locurilor de muncă din UE; constată că, pentru fiecare euro investit în cercetare și 

inovare în sectorul bioeconomiei în cadrul programului Orizont 2020, valoarea adăugată 

rezultată va fi de aproximativ 10 euro; subliniază că pădurile au și vor avea în continuare 

un rol esențial în bioeconomie; 

11. consideră că obiectivul inclus în strategia UE în domeniul forestier de a mări contribuția 

pădurilor și a sectorului forestier la dezvoltarea rurală, biodiversitate, creșterea economică 

durabilă și crearea de locuri de muncă trebuie să țină seama pe deplin de bunurile și 

serviciile economice, sociale, culturale și de mediu furnizate de păduri, inclusiv serviciile 

de recreere și turism, și îndeosebi de rolul important pe care îl joacă o bună gestionare a 

pădurilor și a materialelor pe bază de lemn în reducerea emisiilor de CO2, stocarea 

carbonului și tranziția către o bioeconomie, care constituie elemente importante ale 

politicii UE în domeniul climei; 

12. reamintește că biomasa forestieră este o sursă foarte importantă de energie regenerabilă și 

constată că pădurile europene absorb și stochează în prezent aproximativ 10 % din 

emisiile de carbon ale UE și, prin urmare, contribuie semnificativ la atenuarea 

schimbărilor climatice; 

13. consideră că ar trebui încurajată înlocuirea materiilor prime pe bază de petrol sau obținute 

prin utilizarea căldurii de mare intensitate cu produse din lemn sau produse forestiere 

recoltate, în conformitate cu progresul din domeniul cercetării și al tehnologiei, ceea ce 

poate contribui în mod pozitiv la câștiguri suplimentare în ceea ce privește atenuarea 

schimbărilor climatice, precum și crearea de locuri de muncă; 

14. subliniază necesitatea efectuării unei evaluări din punctul de vedere al costurilor a întregii 

legislații a UE care afectează lanțurile valorice ale industriilor forestiere, în vederea 

eliminării complete a birocrației inutile și împovărătoare și a creării unui cadru favorabil 

creșterii pe termen lung a competitivității industriei de o manieră durabilă, susținând în 

egală măsură principiul conform căruia orice propunere legislativă care afectează sectorul 

forestier și lanțurile valorice ale industriilor forestiere ar trebui analizată temeinic prin 

intermediul unei evaluări de impact; 

15. consideră că strategia UE pentru păduri va fi mai bine pusă în aplicare dacă va beneficia 

de o coordonare adecvată cu fondurile UE existente sau viitoare, printre care FEADR; 
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16. constată disponibilitatea resurselor de informare și monitorizare prin intermediul 

programului Copernicus și alte inițiative spațiale la nivel european și recomandă utilizarea 

într-o mai mare măsură a acestor resurse și instrumente; 

17. consideră că promovarea unor utilizări mai diverse ale lemnului ar trebui să fie însoțită de 

investiții în sistemele de educație pentru tineri și în formări ale lucrătorilor existenți în 

industria construcțiilor pentru a-i sensibiliza cu privire la oportunitățile create de utilizarea 

lemnului, precum și pentru a le furniza competențele necesare în acest domeniu; 

18. salută crearea unui sistem european de informare în domeniul forestier menit să sprijine 

partajarea datelor, a celor mai bune practici și a cunoștințelor existente despre păduri între 

statele membre; recunoaște că colectarea datelor și informațiilor privind rolul 

multifuncțional al pădurilor și al resurselor forestiere din bazele de date naționale va fi în 

beneficiul sectorului și invită Comisia să sprijine integrarea acesteia într-o platformă de 

date europeană; salută beneficiile schimbului între statele membre de cele mai bune 

practici și de cunoștințe existente în domeniul forestier, însă subliniază că o astfel de 

activitate nu ar trebui să determine o cerere crescută de resurse bugetare; 

19. subliniază faptul că numai cu ajutorul unei forțe de muncă calificate se va putea realiza 

competitivitatea pe termen lung a sectorului forestier; constată că, în prezent, peste trei 

milioane de cetățeni europeni lucrează în sectorul forestier; consideră că strategia UE 

pentru păduri ar trebui să stabilească condițiile care să îi permită UE să dispună de 

structurile de formare relevante și de o forță de muncă pe deplin conștientă de provocările 

și amenințările actuale din sectorul forestier, precum și de normele de siguranță inerente în 

gestionarea pădurilor; 

20. subliniază sprijinul pe care programele-cadru ale UE în domeniul cercetării, dezvoltării și 

inovării pot să îl ofere pentru realizarea unei creșteri inteligente și sustenabile, dezvoltarea 

de produse cu o valoare adăugată mai mare, tehnologii mai curate și un nivel tehnologic 

ridicat, în special în ceea ce privește biocombustibilii rafinați și construcțiile industriale 

din lemn, dar și sectorul automobilelor și cel textil, fără a uita desigur utilizările 

tradiționale de mare valoare care încă au un potențial de creștere enorm, precum utilizarea 

lemnului în sectorul construcțiilor și pentru ambalaje. 
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