DOMNILOR MINIȘTRI UE, COMISARI
ȘI DEPUTAȚI AI PARLAMENTULUI
EUROPEAN:

lumea se bazează pe dumneavoastră pentru a adopta un regulament
UE ferm privind produsele care nu contribuie la defrișări

Noi, organizațiile semnatare, vă invităm să asigurați adoptarea rapidă a unui regulament UE ferm și
ambițios privind produsele care nu contribuie la defrișări. Având în vedere că încep „negocierile trilog”
privind această lege, vă solicităm să sprijiniți o lege care să respecte promisiunile Pactului verde
european și obiectivele de dezvoltare durabilă și confirmă angajamentele UE privind clima, biodiversitatea
și drepturile omului.

Această nouă lege oferă o ocazie istorică de a reduce la minimum impactul UE asupra pădurilor și a
altor ecosisteme valoroase de pe teritoriul său și din întreaga lume, precum și asupra nenumăratelor
comunități indigene și locale care trăiesc în zonele forestiere și le protejează. Alegerile dumneavoastră
vor influența soarta a 80% din biodiversitatea terestră a lumii și vor modela lumea naturală pe care o vor
moșteni generațiile viitoare.

În 2020, 1,2 milioane de cetățeni au solicitat o lege fermă. În 2022, peste 100 de organizații ale societății
civile din întreaga lume au solicitat o lege fermă și peste 206.000 de cetățeni au cerut deputaților care îi
reprezintă să elaboreze o lege fermă. Sondaje recente din Austria, Republica Cehă, Franța, Germania,
Italia, Portugalia, Spania, Suedia și Țările de Jos confirmă sprijinul substanțial al publicului pentru o nouă
lege fermă. Cetățenii UE nu doresc în coșurile de cumpărături produse care duc la distrugerea pădurilor
și a ecosistemelor sau la încălcarea drepturilor omului. Sprijinul copleșitor pentru această lege arată că
merită să i se acorde prioritate și să fie adoptată rapid. Impactul din ce în ce mai puternic al schimbărilor
climatice și intensitatea secetelor, a incendiilor, a furtunilor și a inundațiilor care afectează Europa și țările
din întreaga lume arată că nu mai este timp de pierdut.

Deliberările dvs. se vor concentra asupra unor opțiuni mai mult sau mai puțin ambițioase. Pentru ca
această lege să fie eficientă, vă îndemnăm să conveniți asupra unui text final care să includă următoarele
opțiuni optime:

1. O listă exhaustivă de produse de bază, inclusiv carne de vacă, cacao, cafea, soia, ulei

de palmier, lemn, cauciuc, porumb, carne de porc, de oaie și capră și de păsări de curte,
precum și cele mai multe produse derivate posibile.

2. Definiții clare, solide și credibile stabilite la nivelul UE, inclusiv pentru „defrișare” și

„degradarea pădurilor”, care să protejeze în mod eficient pădurile din interiorul și din afara
UE.

3. Protecția imediată a „altor suprafețe împădurite” și un angajament limitat în timp pentru

a extinde protecția asupra altor ecosisteme naturale (cum ar fi savanele, turbăriile, zonele
umede) în termen de un an.

4. Protecții ale drepturilor omului recunoscute la nivel internațional, în special ale drepturilor

popoarelor indigene, ale comunităților locale și ale apărătorilor drepturilor omului și ale
mediului, precum și ale dreptului la consimțământ liber, prealabil și în cunoștință de cauză.

5. Obligații solide de diligență pentru operatorii și marii comercianți, care să impună o

trasabilitate completă, bazată pe geolocalizare, până la toate parcelele de teren pentru
toate produsele, fără excepție. Conformitatea ar trebui confirmată prin declarații de
diligență, iar acțiunile întreprinse pentru conformare ar trebui detaliate în rapoarte publice
periodice.

6. Un rol limitat pentru certificarea de către un terț ca „informație complementară” care nu

îi absolvă pe operatori sau pe comercianți de obligațiile de diligență, astfel cum a propus
Comisia.

7. Obligații de diligență echivalente pentru instituțiile financiare cu sediul în UE.
8. Un cadru de aplicare ferm și exhaustiv care să includă verificări minime obligatorii de

conformitate, astfel cum a propus Parlamentul, sancțiuni disuasive și uniforme, precum și
mecanisme de prezentare a suspiciunilor motivate și de acces la justiție.

9. Un termen nu mai târziu de 31 decembrie 2019, astfel cum a propus Parlamentul.
10. Măsuri de sprijinire a părților interesate vulnerabile din țările producătoare, în special

pentru a împuternici popoarele indigene, comunitățile locale, femeile, micii proprietari și
societatea civilă.

Ne bazăm cu toții pe dumneavoastră pentru a elabora o lege fermă, ambițioasă și eficientă. Vom urmări
îndeaproape deliberările dumneavoastră și suntem pregătiți să vă sprijinim în acest efort vital.
Semnat de 140+ organizații ale societății civile, ale micilor proprietari și ale popoarelor indigene din 39
țări:

SIGNED
A ROCHA - Associação Cristã de Estudo e Defesa do Ambiente
Advocates for Public Interest Law
Amazon Watch
Appui pour la Protection de l'Environnement et le Développement (APED)
ARA (Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz)
Auriga Nusantara
Australian Forests and Climate Alliance (AFCA)
Avaaz
Bank Information Center
BankTrack
Biodiversity Conservation Center
Blue Dalian
Boreal Action
BOS+
Bosque Joven
Both ENDS
Brainforest
Brighter Green
Cabinet Essono Ondo pour le Social et l'Environnement (CEO-SE)
Canopée
Canopy
ClientEarth
Climate Action Network Europe
CNCD-11.11.11
Colectivo VientoSur
Comité Schone Lucht
Commission Justice & Paix
Compassion in World Farming
Conservation International Europe
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
Corporate Europe Observatory
Deutsche Umwelthilfe e. V.
Deutscher Naturschutzring (DNR)
DIB
DKA Austria
Docip
DOF BirdLife Danmark
Donau Soja Association
Earthbilt
Ecologistas en Acción
Ecosia
Ekumenická akademie
Environment East Gippsland inc
Environmental Investigation Agency (EIA)
Environmental Rights Action/ Friends of the Earth Nigeria
Envol Vert
Eurogroup for Animals
European Vegetarian Union
Fairwatch

Federación de Consumidores y Usuarios CECU
Feedback EU
Feedback Global
Focus Association for Sustainable Development
Forest Peoples Programme
Forests of the World
Forêts et Développement Rural (FODER)
Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal
Forum Ökologie & Papier
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Friends of the Earth Europe
Gemeinwohlstiftung COMÚN / Initiative Lieferkettengesetz Österreich
GEOTA-Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente
Germanwatch e.V.
GLOBAL 2000
Global Forest Coalition
Global Nature Fund
Global Witness
Global Youth Biodiversity Network Europe (GYBN Europe)
Green Development Advocates
Green Impact
Greenpeace European Unit
HUTAN Group
IDEF
Inades-Formation Côte d'Ivoire
Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)
Instituto Jane Goodall España
Instituto Sociedade, População e Natureza
Jane Goodall Institute Austria
Jane Goodall Institute Belgium
Jane Goodall Institute France
Japan Tropical Forest Action Network
Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming
Leefmilieu
Lipu - BirdLife Italy
Mai bine
Mighty Earth
Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands
Milieufront Omer Wattez vzw
Mobilisation for the Environment
Mouvement Ecologique asbl.
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.
Nature Nova Scotia
Naturefriends Greece
Natuurpunt
Non-Timber Forest Products Exchange Programme (NTFP-EP) Asia
Nyt Europa
Observatoire de la Gouvernance Forestière OGF
Observatório do Clima (Brazilian Climate Observatory)
Oil Palm Smallholders Union/ Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS

OroVerde
Polski Klub Ekologiczny
Pro REGENWALD
Profundo
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza
Rainforest Action Network
Rainforest Foundation Norway
Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific
Reseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement du Tonkpi (ROSCIDET)
Rikolto België vzw
ROBIN WOOD e. V.
SATYA BUMI
SEO/BirdLife
Society for threatened peoples Switzerland
Socio-ecological union International
Solsoc
Solutions for Our Climate
Stand.earth
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Südwind
SumOfUs
Sustainable Development Institute (SDI)
Swedish Society for Nature Conservation
Synaparcam
The Wilderness Society
Ukrainian Nature Conservation Group
Umanotera, The Slovenian Foundation for Sustainable Development
Veblen Institute
Vision Building Future Pakistan
Voedselteams vzw
Vogelbescherming Nederland
WALHI (Friends of the Earth Indonesia)
Welthaus Diözese Graz-Seckau
WeMove Europe
Wetlands International European Association
Working group Food Justice
World Animal Protection
World Animal Protection Netherlands
WWF European Policy Office (EPO)
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável
PowerShift e.V.

