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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru agricultură și 
dezvoltare rurală, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută decizia Comisiei de a pregăti o nouă strategie europeană pentru păduri; consideră 
că Strategia europeană pentru păduri va fi un element esențial în realizarea Pactului 
ecologic european; subliniază că nu există niciun temei juridic specific pentru o politică 
forestieră comună a UE, întrucât politica forestieră este în primul rând o competență a 
statelor membre; recunoaște însă că multe politici ale UE au un impact asupra pădurilor 
și a sectorului forestier și necesită coerență și o coordonare intersectorială mai strânsă 
prin intermediul Strategiei europene pentru păduri; constată că un mediu de 
reglementare coerent și stabil este o condiție prealabilă pentru încurajarea inovării și a 
investițiilor în sectorul forestier; 

2. observă că Pactul verde european, ca nouă strategie de creștere pentru UE, necesită 
investiții care să sprijine integral o economie ecologică și circulară; subliniază rolul 
esențial al gestionării active sustenabile a pădurilor în atingerea neutralității climatice 
până în 2050 și în bioeconomia circulară a Uniunii; ia act, în special, de capacitatea 
importantă a pădurilor gestionate de a captura dioxidul de carbon, precum și de 
potențialul produselor forestiere de a înlocui materialele și combustibilii fosili; 
consideră că, în acest context, strategia ar trebui să sprijine inovarea în întregul lanț 
valoric, inclusiv prin facilitarea schimbului de bune practici și prin asigurarea unui 
mediu de reglementare competitiv; atrage atenția asupra rolului important pe care îl au 
pădurile și gestionarea durabilă a pădurilor în întregul lanț valoric forestier și 
bioeconomic, mai ales în ceea ce privește asigurarea sectorului cu materii prime 
durabile și crearea de locuri de muncă în Uniune; subliniază că trebuie asigurată și 
promovată aprovizionarea sustenabilă cu materii prime, printr-un cadru de politici 
coerente de sprijinire a tuturor sectoarelor implicate;

3. subliniază că noua strategie pentru păduri trebuie să se bazeze pe cei trei piloni ai 
sustenabilității ecologice, economice și sociale; subliniază necesitatea unei strategii 
pentru păduri globale și coerente, care să consolideze și să utilizeze rolul 
multifuncțional al pădurilor și al sectorului forestier în UE;

4. constată că, în cazul pădurilor care sunt gestionate în mod sustenabil, se asigură și 
protejarea biodiversității și diversitatea speciilor, motiv pentru care aceste păduri sunt 
mai reziliente la efectele schimbărilor climatice, cum ar fi incendiile, seceta și 
fenomenele meteorologice nesezoniere, și reprezintă, ca atare, o investiție importantă 
pentru viitor, nu numai pentru comunități și natură, ci și pentru economiile forestiere;

5. subliniază că, potrivit cercetărilor științifice, pădurile gestionate în mod durabil au o 
capacitate de absorbție a CO2 mai mare decât pădurile negestionate; solicită insistent, 
prin urmare, ca noua strategie pentru păduri să promoveze gestionarea durabilă a 
pădurilor, inclusiv de către IMM-uri;

6. ia act de faptul că gestionarea durabilă și activă a pădurilor este promovată și susținută 
în principal de către IMM-uri;

7. subliniază că ar trebui să se acorde, de asemenea, o atenție deosebită creării de locuri de 
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muncă în industria forestieră, precum și noilor instrumente avute în vedere pentru 
accelerarea redresării economice în situații de pandemie, precum cea cauzată de 
COVID-19;

Industriile forestiere

8. ia act de faptul că resursele forestiere europene cresc ca urmare atât a creșterii naturale, 
cât și a împăduririi; subliniază că, potrivit sectorului, lanțurile valorice extinse ale 
industriilor forestiere, de la silvicultură la industria fabricării de hârtie, au contribuit la 
crearea a aproape patru milioane de locuri de muncă, furnizând aproximativ 8 % din 
valoarea adăugată a UE provenită din industria prelucrătoare; recunoaște, în acest 
context, contribuțiile economice, sociale și de mediu pozitive ale industriei forestiere și 
consideră că Strategia pentru păduri ar trebui să stimuleze noi investiții în inovare și în 
progresul tehnologic;

9. subliniază că industriile forestiere europene contribuie la decarbonizarea Europei, 
înlocuind materiile prime, produsele și energiile fosile caracterizate de o intensitate 
ridicată a emisiilor de CO2 cu alternative forestiere regenerabile și durabile, cum ar fi 
bioprodusele, de exemplu materiale de construcție, noi materiale chimice, plastice, 
textile și de ambalare inovatoare, precum și biomasa, biogazul și biocombustibilul 
produse în mod sustenabil, și, în acest fel, contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Acordului de la Paris și ale Pactului verde european;

10. solicită punerea în aplicare a Strategiei UE în domeniul bioeconomiei; încurajează 
folosirea sustenabilă a lemnului ca materie primă ecologică; subliniază că produsele și 
construcțiile din lemn cu o durată de viață îndelungată contribuie cu succes la creșterea 
cantității de carbon stocate și la crearea unui efect de substituție a gazelor cu efect de 
seră; subliniază importanța disponibilității materiilor prime pe bază de lemn pentru 
industria forestieră și necesitatea de a atrage investiții forestiere în UE; subliniază 
necesitatea de a acorda prioritate utilizării eficiente a lemnului;

11. subliniază că materialelor pe bază de lemn ar trebui să le revină un rol esențial în 
procesul de înlocuire a produselor bazate pe materiale fosile în sectoare precum 
industria construcțiilor, industria textilă, industria chimică și industria ambalajelor; 
subliniază că, atunci când se acordă prioritate alternativelor pe bază de lemn, trebuie să 
se țină seama de întregul ciclu de viață al produselor și de performanța lor de mediu; 
subliniază că cercetarea și inovarea în domeniul forestier trebuie sprijinite în continuare 
în tot lanțul valoric forestier, vizând inclusiv produse pe bază de lemn care să 
înlocuiască materiile fosile sau materialele care implică emisii ridicate de carbon; 

12. invită statele membre să identifice soluțiile cele mai ecologice de construcție și renovare 
a clădirilor; solicită sprijinirea pe scară mai largă a utilizării lemnului în construcții; 
invită Comisia să stabilească recomandări în acest sens în planul său de renovare 
prevăzut pentru sfârșitul anului;

13. recunoaște, cu toate acestea, că cererea tot mai mare de lemn pentru materiale, energie 
din surse regenerabile și bioeconomie poate implica unele provocări și invită Comisia să 
le abordeze în mod corespunzător în viitoarea strategie, facilitând totodată atingerea 
neutralității climatice până în 2050;

14. subliniază că sectorul forestier are nevoie în primul rând de un cadru politic stabil pe 
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termen lung, mai degrabă decât de măsuri de sprijin pe termen scurt;

15. invită UE să se asigure că materialele de origine biologică, inclusiv deșeurile de lemn, 
revin în lanțul de valori și să stimuleze acest lucru, încurajând proiectarea ecologică și 
promovând utilizarea de materii prime secundare, inclusiv lemn, pentru produse înaintea 
incinerării lor eventuale la sfârșitul ciclului de viață;

16. invită Comisia și statele membre să introducă politici de promovare a bioproduselor 
sustenabile și reciclabile și să sprijine bioprodusele reciclabile prin achiziții publice și 
sprijin pentru investiții;

17. subliniază că niciun efect de substituție al produselor forestiere nu poate compensa 
pierderea pădurilor primare, care sunt recunoscute ca fiind de neînlocuit și ar trebui 
protejate prin stimulente și instrumente juridice; 

18. consideră că ar trebui să se acorde prioritate utilizării mai eficiente a lemnului în 
utilizările cu valoare adăugată mai mare în fiecare sector industrial european;

Politica energetică

19. invită statele membre să pună în aplicare prompt și temeinic Directiva revizuită privind 
energia din surse regenerabile (RED II)1, adoptată în decembrie 2018, care stabilește 
criterii stricte de sustenabilitate pentru sursele de energie regenerabile; observă că, 
pentru a asigura o producție sustenabilă de biomasă, Directiva privind energia din surse 
regenerabile stabilește criterii de sustenabilitate, care trebuie respectate pentru a 
îndeplini obiectivul UE privind energia din surse regenerabile și pentru a putea 
beneficia de mecanismele de sprijin; subliniază că criteriile armonizate la nivelul UE, 
convenite recent, sunt de o importanță esențială pentru buna funcționare a pieței interne 
a energiei și pentru a evita denaturarea concurenței;

20. reamintește că Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile prevede 
adoptarea de către operatori a unei abordări bazate pe risc, pentru a reduce la minimum 
riscul utilizării biomasei forestiere nesustenabile pentru generarea de bioenergie;

Cercetare și inovare

21. subliniază rolul esențial al cercetării și inovării, care stimulează contribuția pădurilor și 
a sectorului forestier la soluționarea provocărilor epocii în care trăim; consideră că 
cercetările în domeniul forestier și al industriei forestiere pot produce rezultate pozitive 
pentru atenuarea schimbărilor climatice, creșterea activităților economice sustenabile, 
ocuparea forței de muncă, menținerea sănătății pădurilor pe termen lung și protecția 
biodiversității, motiv pentru care ar trebui încurajate; dorește o finanțare adecvată pentru 
Orizont Europa și legături mai strânse – precum și încurajarea legăturilor existente și 
crearea de legături noi – între cercetare, industrie, ingineria forestieră, agrosilvicultură și 
societate la toate nivelurile, prin intermediul unor instrumente specifice, cum ar fi 
parteneriatele europene (de exemplu, Europa circulară bazată pe bioproduse și 
Build4People);

1 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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22. 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 crea o simbioză industrială; 

23. subliniază că este important să se încurajeze noi cercetări în sectorul bazat pe 
exploatarea pădurilor și atrage atenția în special asupra rolului IMM-urilor, care pot 
contribui la cercetarea și inovarea forestieră sustenabilă; 

24. scoate în evidență importanța învățământului și a unei forțe de muncă competente și 
bine pregătite în sectorul forestier pentru a asigura implementarea în practică cu succes 
a metodelor sustenabile de gestionare a pădurilor; invită Comisia și statele membre să 
implementeze și să consolideze în continuare instrumentele europene în acest sens;

Date – utilizarea serviciilor prin satelit

25. invită UE să creeze o rețea de supraveghere a pădurilor europene care să colecteze 
informații la nivel local (reîmpădurire, temperaturi, boli parazitare, catastrofe naturale), 
să fie legată de programul de observare a Pământului Copernicus și să fie capabilă să 
producă previziuni fiabile în timp real pentru îmbunătățirea gestionării durabile a 
pădurilor; invită Comisia și statele membre să îmbunătățească acuratețea datelor 
forestiere, pentru a permite schimbul de informații direct și comparabil între statele 
membre; 

26. solicită crearea și realizarea unui sistem de monitorizare prin satelit, care să permită 
monitorizarea amănunțită a pădurilor din Uniunea Europeană, pentru a permite lansarea 
unor alerte meteorologice mai precise și îmbunătățirea rapoartelor privind impactul, și 
care să alimenteze Inventarele forestiere naționale; subliniază, însă, că acest lucru nu ar 
trebui să genereze o sarcină administrativă excesivă pentru întreprinderile implicate, 
majoritatea acestora fiind IMM-uri;

27. subliniază că pădurile din UE au caracteristici foarte diferite și, prin urmare, necesită 
abordări de gestionare diferite; își exprimă preocuparea pentru condițiile de sănătate și 
reziliența pădurilor în multe părți din Europa din cauza schimbărilor climatice și a 
focarelor de paraziți și boli din păduri; subliniază necesitatea de a consolida și de a 
exploata la maximum mecanismele UE create pentru a face față presiunilor pe care 
răspândirea speciilor alogene invazive, a bolilor și a dăunătorilor le produc asupra 
resurselor forestiere și pentru a monitoriza aceste presiuni și a furniza informații despre 
ele; invită, în acest context, Comisia să acorde o atenție deosebită zonelor care sunt cele 
mai amenințate de schimbările climatice, inclusiv regiunea mediteraneeană.
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