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B6-0000/2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la abordarea problemelor legate de 
defrișări și de degradarea pădurilor pentru a combate schimbările climatice și 
reducerea biodiversității

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către 
Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor privind abordarea 
problemelor legate de defrișări și de degradarea pădurilor pentru a combate schimbările 
climatice și reducerea biodiversității (COM(2008)0645), 

– având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE dorește limitarea încălzirii globale la 2°C și diminuarea la jumătate a reducerii 
biodiversității;

B. întrucât defrișările sunt responsabile de aproximativ 20% din emisiile de dioxid de carbon
(CO2) și reprezintă o sursă importantă a reducerii biodiversității;

C. întrucât defrișările au loc într-un ritm alarmant de 13 milioane de hectare pe an, 
majoritatea în pădurile tropicale, dar și într-o oarecare măsură în Europa, în special în 
Europa Centrală și de Est;

D. întrucât degradarea pădurilor are loc sub diferite forme și este greu de definit, dar are de 
asemenea efecte semnificative asupra climei, biodiversității și altor bunuri și servicii,

1. subliniază nevoia unei coordonări mai accentuate între politicile de conservare și 
gestionare durabilă a pădurilor și alte politici interne și externe ale UE; solicită o evaluare 
cuantificată a impactului asupra pădurilor al politicilor UE în domenii precum energia (în 
special biocombustibilii), agricultura, producția și consumul durabile, achizițiile, comerțul 
și cooperarea pentru dezvoltare;

2. invită Comisia să prezinte Parlamentului și Consiliului propuneri de cerințe comunitare 
stricte de durabilitate pentru lemnul și produsele din lemn provenite din păduri;

3. salută politicile privind achizițiile publice ecologice și promovarea unor instrumente cum 
ar fi etichetarea ecologică și sistemele de certificare forestieră; solicită adoptarea și 
punerea în aplicare rapide a politicilor de achiziții publice ecologice în cazul produselor 
din lemn în întreaga UE; invită statele membre să-și fundamenteze politica de achiziții 
publice pe standarde ridicate de durabilitate și, în consecință, să-și fixeze obiective realiste 
în ceea ce privește aceste standarde;

4. sprijină crearea unui mecanism mondial privind carbonul forestier în cadrul Convenției-
cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC); invită 
statele membre să-și consolideze angajamentul pentru oprirea defrișărilor la nivel mondial 
alocând o parte din veniturile obținute din licitații în cadrul sistemului de comercializare a 
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cotelor de emisie (ETS) pentru măsurile de reducere a emisiilor cauzate de defrișările din 
țările în curs de dezvoltare; 

5. observă faptul că, pe termen mediu și lung, creditele forestiere de pe piața carbonului ar 
putea face parte dintr-o combinație de politici care abordează problema defrișărilor; 
subliniază faptul că o decizie finală cu privire la includerea creditelor forestiere în ETS ar 
trebui luată în urma unei analize riguroase a fezabilității tuturor mecanismelor de finanțare 
posibile și a unei evaluări a rezultatelor Conferinței părților desfășurată la Copenhaga, 
precum și în urma concluziilor rezultate în urma proiectelor pilot;

6. regretă faptul că în comunicarea Comisiei, în ciuda titlului acesteia, nu este abordată 
problema degradării pădurilor; invită Comisia să elaboreze planuri de acțiune și proiecte 
pilot și să-și demonstreze angajamentul față de propria sa politică în domeniul forestier în 
vederea opririi nu numai a defrișărilor, ci și a degradării pădurilor (și în Uniunea 
Europeană), elaborând și instituind, în plus, sisteme adecvate de monitorizare pentru a 
obține date relevante cu privire la solul și biomasa pădurilor;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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