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Proiect de aviz  Amendament  

reamintește că sectorul silviculturii aduce deja o 

contribuție substanțială la prosperitatea UE, 

asigurând circa 3,5 milioane de locuri de muncă 

numai în sectorul secundar. Gestionarea durabilă 

a pădurii, valorificarea politicilor de dezvoltare a 

competențelor, de exemplu prin formarea pe tot 

parcursul vieții și sprijinirea cercetării și a 

dezvoltării de noi tehnologii creează posibilitatea 

creșterii ocupării forței de muncă, nu numai în 

cadrul meseriilor tradiţionale din acest sector, dar 

și al noilor activități profesionale care vor fi 

create;  

reamintește că sectorul silviculturii aduce deja o 

contribuție substanțială la prosperitatea UE, 

asigurând circa 3,5 milioane de locuri de muncă 

numai în sectorul secundar. Gestionarea durabilă 

a pădurii, valorificarea politicilor de dezvoltare a 

competențelor, de exemplu prin formarea pe tot 

parcursul vieții și sprijinirea cercetării și a 

dezvoltării de noi tehnologii creează posibilitatea 

creșterii ocupării forței de muncă, nu numai în 

cadrul meseriilor tradiţionale din acest sector, dar 

și al noilor activități profesionale care vor fi 

create; Pentru creșterea gradului de ocupare, ar fi 

importantă stimularea fiscală a întreprinderilor 

mici și mijlocii. 

 

Expunere de motive  

 

Pentru creșterea ocupării și stimularea inovării, ar fi important asigurarea unor programe de stimulare 

fiscală pentru IMM-uri. Stimularea IMM-urilor ajută, în același timp, la măsurile de aplicare a 

politicilor sectoriale regionale, respectiv crearea rețelelor. 

 

(RO) GVAR/dg 
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Proiect de aviz  Amendament  

constată că comunitățile locale intră în contact 

direct cu pădurile, fiind și primele care resimt 

efectele politicilor implementate în aceste zone. 

Tot ele își asumă răspunderea de a proteja 

pădurile și suportă în mod direct costul acestei 

protecții, beneficiază de prezența pădurilor și le 

mențin într-o stare bună, fiind în același timp și 

cele dintâi victime ale degradării lor. În plus, 

autoritățile locale își asumă deseori 

responsabilitatea culegerii de date și au 

posibilitatea de a evalua în mod direct efectele 

politicilor puse în aplicare. Ca atare, este evident 

că prioritatea trebuie să fie informarea corectă a 

comunităților locale, acordându-le însă și 

mijloacele de a-și îndeplini obligațiile;  

constată că comunitățile locale intră în contact 

direct cu pădurile, fiind și primele care resimt 

efectele politicilor implementate în aceste zone. 

Tot ele își asumă răspunderea de a proteja 

pădurile și suportă în mod direct costul acestei 

protecții, beneficiază de prezența pădurilor și le 

mențin într-o stare bună, fiind în același timp și 

cele dintâi victime ale degradării lor. În plus, 

autoritățile locale își asumă deseori 

responsabilitatea culegerii de date și au 

posibilitatea de a evalua în mod direct efectele 

politicilor puse în aplicare. Ca atare, este evident 

că prioritatea trebuie să fie informarea corectă a 

comunităților locale, acordându-le însă și 

mijloacele de a-și îndeplini obligațiile;  

Este importantă comunicarea descentralizată și 

durabilă cu actorii locali în scopul elaborării unui 

concept forestier, care să aibă ca scop acceptarea 

și aplicarea locală a politicilor multilaterale de 

dezvoltare a pădurii. 

 

Expunere de motive  

 

Populația și actori economici din zonele împădurite, subevaluează importanța de dezvoltare a 

pădurilor în domeniile economice, sociale și de mediu. Este necesară adaptarea la o nouă cultură. 

Prezența activă a populației depinde de o concepție despre dezvoltarea pădurilor. 

 

(RO) GVAR/dg 

 

 


