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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, pentru a dispune de politici forestiere sustenabile și eficace, sunt necesare 
informații fiabile privind resursele forestiere, starea acestora și modul în care ele sunt  
gestionate și utilizate, precum și informații fiabile privind schimbarea destinației 
terenurilor; 

B. întrucât pădurile și lanțul valoric forestier sunt fundamentale pentru dezvoltarea în 
continuare a bioeconomiei circulare, oferind locuri de muncă și bunăstare economică în 
zonele rurale și urbane, asigurând atenuarea schimbărilor climatice și oferind beneficii 
legate de sănătate, 

1. reamintește că Uniunea și statele sale membre vor trebui să întreprindă urgent acțiuni 
pentru a proteja și reface pădurile, astfel încât să își îndeplinească angajamentele 
asumate în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, al Acordului de 
la Paris, al Planului strategic global privind biodiversitatea pentru 2011-2020 și al 
Planului strategic pentru păduri al ONU și al obiectivelor sale globale legate de păduri;

2. este profund preocupat de faptul că, în ciuda eforturilor depuse de UE și de statele sale 
membre, angajamentul UE de a pune capăt defrișărilor până în 2020, în cadrul 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, probabil nu va fi îndeplinit; sprijină ferm Comisia, 
prin urmare, în propunerea sa de a intensifica acțiunile de protejare și refacere a 
pădurilor din întreaga lume;

3. subliniază că defrișările și degradarea pădurilor la nivel mondial reprezintă probleme 
grave și salută Comunicarea Comisiei din 23 iulie 2019 intitulată „Intensificarea acțiunii 
UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial” (COM(2019)0352); 

4. ia act de acțiunile prioritare stabilite în comunicare și își exprimă angajamentul de a se 
implica activ în dezvoltarea în continuare a acțiunilor descrise pentru ca acestea să 
devină eficace și complementare și solicită ca, ulterior, ele să fie consolidate și puse în 
aplicare corespunzător; subliniază că este necesară o abordare globală; subliniază că 
acțiunile trebuie să se bazeze pe cei trei piloni ai sustenabilității, și anume 
sustenabilitatea ecologică, economică și socială; 

5. evidențiază că gestionarea sustenabilă a pădurilor poate împiedica defrișările și are un 
impact pozitiv asupra sănătății și diversității pădurilor, permite sechestrarea și stocarea 
dioxidului de carbon în păduri reziliente, în creștere, permite stocarea carbonului în 
produse forestiere recoltate și oferă, de asemenea, o materie primă regenerabilă și 
ecologică, care ar putea înlocui materialele mari consumatoare de energie și 
combustibilii fosili;

6. subliniază că este important să se faciliteze o abordare bazată pe un parteneriat incluziv 
la toate nivelurile cu țările terțe, pentru a consolida gestionarea durabilă a terenurilor și 
agricultura, precum și proprietatea funciară și buna guvernanță, economia circulară 
bazată pe lemn și care nu implică defrișări, precum și pentru a dezvolta în continuare 
relația puternică dintre acestea în combaterea defrișărilor, respectând în același timp 
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drepturile populațiilor indigene, ale micilor agricultori și ale comunităților locale; 

7. ia act de faptul că este important să se garanteze că tema defrișării este inclusă în 
dialogurile politice la nivel de țară și că țările partenere sunt ajutate să elaboreze și să 
transpună cadre naționale pentru silvicultură și silvicultura durabilă, ținând seama de 
diferitele tipuri de gestiune a pădurilor care există în statele membre; reliefează că 
aceste cadre naționale trebuie să reflecte nevoile interne, precum și angajamentele 
globale; subliniază necesitatea aplicării unor mecanisme de stimulare a micilor fermieri 
să mențină și să îmbunătățească ecosistemul și produsele oferite de silvicultura și 
agricultura durabilă; 

8. subliniază că programul Orizont 2020 a finanțat deja activități semnificative de 
cercetare și inovare în tranziția către practici de utilizare a terenurilor și lanțuri de 
aprovizionare mai sustenabile pentru a stopa defrișările și degradarea pădurilor; solicită 
creșterea finanțării pentru programul Orizont Europa, pentru ca acesta să continue să 
ofere sprijin în aceste domenii; 

9. subliniază necesitatea de a promova punerea în aplicare a Regulamentului UE privind 
lemnul (EUTR)1 pentru a împiedica ca lemnul provenit din surse ilegale să ajungă pe 
piața unică europeană;

10. subliniază necesitatea de a mobiliza investiții private pentru a aborda cauzele 
defrișărilor și a realiza obiectivele de dezvoltare durabilă și Acordul de la Paris; 
subliniază, în acest scop, importanța unui mediu de reglementare competitiv și 
necesitatea de a implica pe deplin părțile interesate în toate etapele procesului de 
elaborare a politicilor;

11. subliniază necesitatea unei evaluări suplimentare a măsurilor adiționale de reglementare 
și de altă natură conforme cu normele OMC legate de cerere, pentru a asigura o 
interpretare comună a lanțurilor de aprovizionare care nu implică defrișări; subliniază că 
este necesar să se crească transparența lanțului de aprovizionare și să se reducă la 
minimum riscul de defrișări, în general, și de defrișări asociate cu importurile de 
produse de bază în UE; invită Comisia să inițieze un dialog cu alte țări consumatoare cu 
privire la lanțurile de aprovizionare, de finanțare și de investiții care nu implică 
defrișări;

12. invită Comisia să sprijine și să stimuleze inovațiile și inițiativele orientate către industrie 
și menite să sporească sustenabilitatea în cadrul lanțurilor valorice;

13. solicită Uniunii să sprijine, în strânsă cooperare cu statele membre, monitorizarea 
defrișărilor și a degradării pădurilor, utilizând date de observare a Pământului din 
diferite surse și dezvoltând sateliți pentru o imagistică terestră mai detaliată pentru a 
monitoriza defrișările cu precizie și în timp real; remarcă faptul că informațiile astfel 
obținute ar constitui un instrument valoros în lupta împotriva defrișărilor la nivel 
mondial;

14. invită Comisia să crească transparența lanțurilor de aprovizionare și să reducă la 

1 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.
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minimum riscul defrișărilor pentru industrie și consumatori, toate acestea contribuind la 
garantarea faptului că lanțurile de aprovizionare nu implică defrișări;

15. subliniază că este necesar să se consolideze standardele și sistemele de certificare deja 
existente, mai degrabă decât să se introducă noi standarde și certificate în reglementări, 
și că standardele și sistemele de certificare trebuie, de asemenea, să respecte normele 
OMC;

16. solicită sensibilizarea consumatorilor și a sectoarelor industriale din UE cu privire la 
nevoia de a reduce amprenta asupra terenurilor reprezentată de consumul nostru și 
încurajează cetățenii să consume produse din lanțuri de aprovizionare care „nu implică 
defrișări”, iar bioeconomia UE să instituie astfel de lanțuri de aprovizionare;

17. reiterează apelul său adresat Comisiei să prezinte fără întârziere o propunere privind un 
cadru juridic european bazat pe obligația de diligență pentru a garanta lanțuri de 
aprovizionare sustenabile și care nu implică defrișări pentru toate produsele introduse pe 
piața UE, în conformitate cu standardele și obligațiile internaționale; insistă ca această 
legislație să fie însoțită de un mecanism solid de punere în aplicare și să includă 
sancțiuni efective, proporționale și disuasive în caz de nerespectare.
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