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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 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:

A. întrucât problema defrișărilor la nivel mondial poate fi combătută recunoscând valoarea 
pădurilor, luptând împotriva repercusiunilor modurilor noastre de consum, garantând 
valoarea economică a pădurilor și drepturile funciare; întrucât, în același timp, este 
esențial să se protejeze pădurile primare și să se stimuleze refacerea pădurilor 
secundare;

B. întrucât pădurile sănătoase și gestionate și utilizate în mod sustenabil sunt esențiale 
pentru a contribui la respectarea angajamentelor și atingerea obiectivelor strategice ale 
Uniunii la nivel internațional; 

C. întrucât beneficiile climatice și alte servicii ecosistemice furnizate de păduri și de 
sectorul forestier vor fi esențiale pentru îndeplinirea angajamentelor internaționale ale 
Uniunii, cum ar fi obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
(ODD ale ONU), precum și cele asumate în temeiul Protocolului de la Kyoto, al 
Acordului de la Paris și al altor instrumente internaționale;

D. întrucât gestionarea durabilă a pădurilor poate avea un impact semnificativ asupra 
prevenirii defrișărilor și are un impact pozitiv asupra sănătății și diversității pădurilor; 

E. întrucât schimbarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC) poate avea loc atunci când 
terenul destinat inițial producției de alimente sau furaje este convertit pentru a produce 
biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă, ceea ce poate duce la extinderea 
terenurilor agricole în zone cu stocuri mari de carbon, contribuind astfel la defrișările la 
nivel mondial;

F. întrucât defrișările și transformarea ecosistemelor, în anumite părți ale lumii, pot fi 
legate de încălcări ale drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește drepturile 
popoarelor indigene și ale comunităților locale;

G. întrucât, în Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic european1, 
Parlamentul European invită Comisia Europeană să prezinte fără întârziere o propunere 
de act legislativ european bazat pe obligația de diligență, pentru a garanta existența unor 
lanțuri de aprovizionare sustenabile, care nu provoacă defrișări, pentru produsele 
introduse pe piața internă;

H. întrucât materia primă lemnoasă și produsele lemnoase ar trebui să provină numai din 
păduri exploatate legat, în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor 
elaborate în cadrul unor procese internaționale privind pădurile, precum ODD ale ONU 
(în special, ODD 15) și Conferința Ministerială privind Protecția Pădurilor din Europa 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_RO.html
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(Forest Europe), care stabilesc obiective în materie de mediu, sociale și economice;

I. întrucât este necesar să se promoveze aplicarea Regulamentului UE privind lemnul 
(UETR)2 pentru a împiedica ca lemnul provenit din surse ilegale să intre pe piața 
internă,

1. subliniază rolul multifuncțional al pădurilor în societate și gama largă de servicii 
ecosistemice pe care le furnizează, inclusiv legate de furnizarea de materii prime, 
energia din surse regenerabile, furnizarea de oxigen, captarea CO2, calitatea aerului, 
stocarea și filtrarea apei, precum și controlul eroziunii;

2. constată că, dat fiind că gestionarea durabilă a pădurilor permite exploatarea în timp a 
valorii în sectorul forestier, stimulentul economic în gestionarea durabilă a pădurilor 
permite ca activele forestiere să se dubleze, cel puțin, întrucât recoltarea are loc la o rată 
mai mică decât creșterea, volumul pădurilor continuând astfel să se mărească;

3. reamintește că Uniunea combate riscul de defrișare prin intermediul Regulamentului UE 
privind lemnul, al Comunicării Comisiei din 21 mai 2003 intitulate „Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) - Proposal for an EU Action Plan” 
[Asigurare a respectării legislației, guvernanță și schimburi comerciale în domeniul 
forestier (FLEGT) – Propunere pentru un plan de acțiune al UE], al acordurilor de 
parteneriat voluntar care promovează procesele ce implică multiple părți interesate în 
țările producătoare și al Directivei privind energia din surse regenerabile (RED II)3, care 
prevăd numeroase norme și ar putea servi drept bază utilă pentru a minimiza riscul de 
defrișări și de exploatare forestieră ilegală; constată că RED II extinde obligația de a 
îndeplini criteriile de sustenabilitate ale Uniunii, de la biocombustibili la toate utilizările 
finale ale bioenergiei, inclusiv la încălzire/răcire și la electricitate; cu toate acestea, 
deoarece acoperă numai materiile prime utilizate pentru producția de bioenergie, ea nu 
poate asigura în prezent interzicerea utilizării neenergetice ca biocombustibili a 
produselor de bază asociate cu defrișările sau cu transformarea ecosistemelor;

4. evidențiază importanța dezvoltării unei bioeconomii sustenabile care conferă o valoare 
economică ridicată produselor realizate în mod durabil;

5. reamintește că RED II limitează contribuția la obiectivul Uniunii privind energia din 
surse regenerabile al culturilor alimentare și furajere considerate a avea un risc ridicat 
de schimbare indirectă a destinației terenurilor și în legătură cu care se observă o 
expansiune semnificativă a suprafeței lor de producție de materii prime în detrimentul 
terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon; constată că contribuția acestor 
biocombustibili care prezintă riscuri ridicate de schimbare indirectă a destinației 
terenurilor va fi redusă la 0 % până în 2030; consideră că această dispoziție este 
deosebit de importantă, deoarece ea limitează impactul negativ și neintenționat al 
politicii Uniunii privind energia regenerabilă asupra defrișărilor la nivel mondial;

2 Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 
de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn 
(JO L 295, 12.11.2010, p. 23).
3 Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (JO L 328, 21.12.2018, p. 82).
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6. observă că, în anumite circumstanțe, se poate evita impactul din perspectiva ILUC al 
combustibililor despre care se consideră, în general, că prezintă un risc ridicat din 
punctul respectiv de vedere; salută faptul că Comisia, fiind împuternicită de către 
colegiuitori în temeiul RED II, a stabilit criterii care să permită identificarea și 
certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care 
prezintă riscuri reduse din perspectiva ILUC; observă că acestor biocombustibili 
certificați nu li se aplică limitele și obiectivul de reducere progresivă stabilite pentru 
biocombustibilii cu risc ridicat din perspectiva ILUC;

7. subliniază, în special, necesitatea monitorizării independente a producției de produse de 
bază asociate cu defrișările și comerțul cu acestea; solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile cu privire la aceste chestiuni prin intermediul programului Orizont Europa și 
să sprijine monitorizarea independentă în țările producătoare, precum și schimbul de 
bune practici și de experiență între ele, pentru a îmbunătăți metodologiile utilizate și 
gradul de detaliere a informațiilor;

8. subliniază rolul esențial al cercetării și inovării, care stimulează contribuția gestiunii 
durabile a pădurilor și a sectorului forestier la soluționarea dificultăților legate de 
defrișări și la lupta împotriva schimbărilor climatice;

9. scoate în evidență importanța învățământului și a unei forțe de muncă competente și 
bine pregătite pentru punerea cu succes în practică a metodelor durabile de gestionare a 
pădurilor; invită, așadar, Comisia și statele membre să ia măsuri și să utilizeze 
parteneriatele existente pentru a facilita schimbul de bune practici în acest domeniu;

10. subliniază necesitatea de a lua în considerare legăturile dintre sectorul forestier și alte 
sectoare, precum și importanța digitalizării și a investițiilor în cercetare și inovare 
pentru a monitoriza defrișările;

11. subliniază contribuția organizațiilor neguvernamentale, a activiștilor în domeniul 
mediului, a asociațiilor industriale, precum și a avertizorilor la combaterea recoltării 
ilegale a lemnului, care conduce la defrișări, la pierderea biodiversității și la creșterea 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

12. subliniază rolul pozitiv al industriilor forestiere din Uniune pentru promovarea unor 
standarde globale pentru gestiunea durabilă a pădurilor; consideră că industriile din 
Uniune, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și microîntreprinderile din sectorul 
forestier ar trebui să joace un rol-cheie în dialogul cu țările partenere despre modalitățile 
de promovare în continuare a durabilității în întregul lanț valoric; remarcă totuși că 
aproximativ 80 % din defrișările la nivel mondial sunt provocate de agricultură și crede, 
așadar, că standardele și sistemele de certificare ar trebui să vizeze în mod special acest 
sector;

13. evidențiază necesitatea de a consolida standardele și sistemele de certificare care există 
deja, în loc să se introducă noi standarde și sisteme de certificare; observă, de asemenea, 
că aceste standarde și sisteme de certificare trebuie să respecte normele Organizației 
Mondiale a Comerțului; 

14. subliniază importanța luării de decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește politicile 
legate de păduri, sectorul forestier și lanțurile sale valorice; constată că gestionarea 
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durabilă și activă a pădurilor este o metodă eficace de a evita afectarea pădurilor și 
defrișările și de a conserva biodiversitatea; 

15. subliniază că ar trebui elaborate inițiative pentru a aborda problemele din afara Uniunii, 
cu accent pe zona tropicală și pe factorii din afara sectorului forestier care au un impact 
asupra practicilor nesustenabile din păduri, conducând la defrișări și la degradarea 
pădurilor; 

16. ia act de importanța de a se asigura includerea temei defrișărilor în dialogurile politice 
la nivel de țară și de a ajuta țările partenere să elaboreze și să transpună cadre naționale 
pentru silvicultură și silvicultură durabilă; reliefează că aceste cadre naționale trebuie să 
reflecte nevoile interne, precum și angajamentele globale; subliniază necesitatea 
aplicării unor mecanisme de stimulare a micilor proprietari agricoli să mențină și să 
îmbunătățească ecosistemul și produsele oferite de silvicultura și agricultura durabilă;

17. subliniază că este indispensabil să se îmbunătățească mecanismele care ar putea 
contribui la identificarea sursei sau a originii materialului lemnos introdus pe piața 
internă;

18. atrage atenția că numai măsurile și sistemele voluntare nu vor putea opri defrișările și 
degradarea pădurilor; consideră că legislația care stabilește obligații de diligență în acest 
domeniu este un instrument posibil, care poate garanta că produsele cu risc forestier 
introduse pe piața internă au lanțuri de aprovizionare care nu provin din defrișări și alte 
activități care încalcă drepturile de mediu și drepturile fundamentale ale populațiilor 
indigene și ale comunităților locale, inclusiv ale femeilor, sau care provoacă degradarea 
pădurilor și transformarea sau degradarea ecosistemelor naturale, în conformitate cu 
standardele și obligațiile internaționale; reiterează solicitarea sa adresată Comisiei de a 
prezenta o propunere privind un cadru juridic al Uniunii în acest domeniu, bazată pe 
obligația de diligență și pe o evaluare a impactului axată, în special, pe IMM-uri; 
subliniază necesitatea de a se asigura că acest nou cadru juridic creează oportunități 
pentru IMM-uri și nu conduce la o sarcină administrativă excesivă; 

– includerea următoarelor recomandări în anexa la propunerea sa de rezoluție:

19. solicită Comisiei să studieze posibilitatea de a utiliza în mai mare măsură sistemul de 
sateliți Copernicus pentru a monitoriza pădurile și pentru a preveni incendiile și daunele 
forestiere, inclusiv pentru a monitoriza și identifica cauzele incendiilor și daunele 
forestiere, defrișările și transformarea ecosistemelor, facilitând accesul autorităților 
responsabile din fiecare stat membru și oferind o sursă directă de date deschise IMM-
urilor și întreprinderilor nou-înființate;

20. invită Comisia să ia în considerare crearea unui mecanism de alertă timpurie destinat 
informării consumatorilor, autorităților publice și întreprinderilor despre aprovizionarea 
cu produse de bază din zone cu risc de defrișare;

21. cere Comisiei să intensifice cooperarea cu toate părțile interesate, atât din sectorul 
public, cât și din cel privat, pentru a se asigura că acestea adoptă principiul gestionării 
responsabile a pădurilor, practici de aprovizionare responsabilă și o producție 
sustenabilă;
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22. invită Comisia să-și intensifice eforturile, împreună cu statele membre, pentru a înăspri 
normele și sistemele de certificare care contribuie la identificarea și promovarea 
produselor de bază care nu implică defrișări; 

23. invită Comisia să crească transparența lanțurilor de aprovizionare, să reducă la 
minimum riscul defrișărilor pentru industrie și consumatori și să permită industriei și 
consumatorilor să contribuie la crearea unor lanțuri de aprovizionare care nu implică 
defrișări;

24. încurajează Comisia să consolideze Planul de acțiune FLEGT al UE, punând accentul 
pe acordurile de parteneriat voluntar (APV) ca acorduri comerciale bilaterale cruciale cu 
țările terțe, și să îl includă în noua strategie europeană pentru păduri, pentru a încuraja 
țările terțe să abandoneze politicile de defrișare.
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