
 
Silvicultura durabilă: Eurodeputații vor să oprească
defrișările
 
Protejarea și gestionarea durabilă a pădurilor sunt esențiale pentru a combate
schimbările climatice. Iată ce dorește Parlamentul European.
 

Parlamentul a promovat gestionarea durabilă a pădurilor în Uniunea Europeană precum și
protejarea pădurilor din străinătate.
 
 
 
În septembrie 2022 Parlamentul a adoptat o poziție asupra propunerii legislative a Comisiei
pentru eliminarea produselor care contribuie la defrișări din lanțurile de aprovizionare ale Uniunii
. Europarlamentarii doresc o legislație mai ambițioasă care să ajute și populațiile indigene și
micii proprietari din alte țări să adopte noile standarde ale UE.
 
Totodată, Parlamentul a răspuns noii strategii a UE privind pădurea pentru 2030, prezentată de
Comisie în iulie 2021, care leagă gestionarea durabilă a pădurilor și reducerea defrișărilor de
atingerea obiectivelor din Pactul verde european, Strategia „De la fermă la consumator” și 
 
Strategia în domeniul biodiversității
 
. Această strategie urmărește să crească numărul și calitatea pădurilor din UE și să promoveze
rolul acestora de rezervoare de carbon.
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Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-needs-healthy-forests-to-fight-climate-change_N01-AFPS-201012-FORE_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-needs-healthy-forests-to-fight-climate-change_N01-AFPS-201012-FORE_ev
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0257_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0212_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220909IPR40140/climate-change-new-rules-for-companies-to-help-limit-global-deforestation
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0179_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-729953_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220909IPR40150/a-new-eu-forest-strategy-for-2030-must-be-developed-with-forests-owners
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20200618STO81513/un-pas-major-catre-o-uniune-neutra-din-punct-de-vedere-climatic-si-sustenabila
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20200519STO79425/construirea-unui-sistem-alimentar-sustenabil-strategia-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20200519STO79422/cum-sa-conservam-biodiversitatea-politica-ue-video


Raportul Parlamentului subliniază diversitatea pădurilor din UE și nevoia de a ajunge la o
gestiune sustenabilă în strânsă colaborare cu proprietarii acestora. Pe lângă rolul lor de a
combate schimbările climatice, pădurile au și o funcție economică și socială, așa încât diferitele
lor roluri trebuie armonizate.
 
  
De ce sunt importante pădurile? 
Pădurile au o valoare socială, economică și de mediu importantă. Pădurile ocupă 43% din
suprafața terestră din Uniune, iar 80 % din biodiversitatea terestră se regăsește în păduri. Dacă
sunt sănătoase, pădurile sunt esențiale pentru a combate schimbările climatice la nivel mondial
, deoarece captează dioxidul de carbon din atmosferă. Pădurile din Uniune absorb echivalentul
a 8,9% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană în fiecare an. În
calitate de rezervoare de carbon, ele sunt importante pentru a atinge obiectivele Uniunii legate
de neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon. Prin urmare, trebuie neapărat să protejăm atât
pădurile, cât și comunitățile care depind de ele.
 
Care sunt cauzele defrișărilor? 
Defrișările au loc într-un ritm alarmant în întreaga lume și duc la eliberarea de gaze cu efect de
seră și la pierderea biodiversității. Se estimează că peste jumătate dintre pădurile tropicale din
lume au fost distruse începând cu anii ’60.
 
 
 
Există o legătură clară între defrișare și cererea internațională de produse a căror extracție sau
producție contribuie la defrișări și la degradare la nivel mondial. Uniunea este un mare
importator de astfel de produse. Prin urmare, poate contribui la reducerea defrișărilor la nivel
mondial prin strategia sa comercială.
 
 
 
Exploatarea ilegală a pădurilor agravează problema. În pofida legislației Uniunii, cum ar fi
Aplicarea reglementărilor forestiere, guvernarea și schimburile comerciale (FLEGT), este în
continuare o cauză importantă a defrișărilor care au loc în Uniune și la nivel mondial.
 
 
 
Schimbările climatice și pierderea biodiversității generează secete, inundații și incendii mai
puternice, care conduc la și mai multe defrișări și exacerbează astfel schimbările climatice.
Amploarea incendiilor forestiere din zona Amazonului din 2019 a evidențiat faptul că este
nevoie de acțiuni la nivel internațional.
 
 
Mai multe informații privind cauzele defrișărilor.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20170711STO79506/schimbarile-climatice-utilizarea-padurilor-pentru-a-echilibra-emisiile-de-co2
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20190926STO62270/ce-este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20190926STO62270/ce-este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon
http://www.euflegt.efi.int/what-is-flegt
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20221019STO44561/defrisarea-care-sunt-cauzele-si-cum-o-combate-ue


Cum putem combate defrișările 
Gestionarea durabilă a pădurilor duce la un echilibru între impactul economic și social al
silviculturii și obiectivele de mediu care îmbunătățesc starea pădurilor și cresc capacitatea lor de
adaptare la condițiile climatice în schimbare. Pădurile reprezintă un sector economic ecologic
promițător, care are potențialul de a crea între 10 și 16 milioane de locuri de muncă noi și
durabile în sectorul silviculturii la nivel mondial.
 
 
 
Sateliții pot fi folosiți pentru a detecta mai din timp dezastrele naturale, cum ar fi seceta și
incendiile forestiere. Aceasta poate contribui la reducerea riscurilor și la o mai bună protecție a
pădurilor.
 
Cum poate Uniunea să sprijine silvicultura durabilă și
să protejeze pădurile? 
În Uniune, peste 60 % din pădurile destinate producției lemnului au obținut deja certificatul de
gestionare durabilă. Industria forestieră susține 500 000 de persoane în mod direct și 2,6
milioane în mod indirect, inclusiv 58 000 în România.
 
 
 
Parlamentul recunoaște că gestionarea durabilă a pădurilor poate contribui la atenuarea
schimbărilor climatice și sprijini, în același timp, un sector economic esențial. El solicită să se
pună la dispoziție mai multe fonduri prin politica agricolă comună (PAC) pentru silvicultura
durabilă din Uniune.
 
 
 
Parlamentul dorește măsuri mai bune împotriva exploatării ilegale a pădurilor și eliminarea
bunurilor produse sau plantate pe foste zone forestiere din lanțurile de aprovizionare ale UE.
Eurodeputații doresc și să se asigure că impactul acordurilor comerciale asupra stării pădurilor,
a biodiversității și a drepturilor omului este evaluat în mod sistematic.
 
 
 
Eurodeputații au solicitat ca silvicultura durabilă să fie promovată la nivel mondial. Ei mai
doresc ca sistemele de sateliți ale Uniunii, Copernicus și Galileo, să fie folosite pentru a
contribui la monitorizarea defrișărilor și a incendiilor forestiere din țări din afara Uniunii. Ei
solicită, de asemenea, o finanțare adecvată pentru cercetare și inovare, astfel încât pădurile să
fie mai rezistente la schimbările climatice.
 
 
 
Parlamentul dorește obiective obligatorii de protejare și refacere a ecosistemelor forestiere, în
special pentru pădurile virgine (cele care nu au avut mult de suferit în ultima perioadă în urma
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/for_emp_lfs/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/for_emp_lfs/default/table?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/agricultura-si-alimentatie/20210916STO12704/politica-agricola-comuna-cum-sprijina-ue-fermierii
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/agricultura-si-alimentatie/20210916STO12704/politica-agricola-comuna-cum-sprijina-ue-fermierii


activităților desfășurate de oameni).
 
 
Acest articol a fost publicat inițial în 2020. A fost actualizat pentru a reflecta ultimele evoluții ale
luptei UE împotriva despăduririlor.
 
Informații suplimentare
Noua strategie UE pentru 2030 privind pădurile (studiu al PE, februarie 2022) (EN)
Statistici forestiere din  2020
Briefing EPRS: Uniunea Europeană și pădurile
Trenul legislativ: Viitoarea strategie a Uniunii Europene pentru păduri (EN)
Comisia lansează o platformă de cooperare globală pentru a combate defrișările (EN)

Articol

RO Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

4 I 4

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)698936
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Forests,_forestry_and_logging#Forests_and_other_wooded_land
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-new-eu-forest-strategy
https://ec.europa.eu/environment/commission-launches-global-cooperation-platform-fight-deforestation-2020-10-02_en

