
W SKRÓCIE
Posiedzenie plenarne – październik I 2020 r.

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Autor: Marie-Laure Augère-Granier, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów

PE 652.099 – październik 2020 r.
PL

Europejska strategia leśna – dalsze działania
Lasy pokrywają prawie połowę powierzchni lądowej UE. Mają dla nas istotne znaczenie, ponieważ mogą łagodzić
skutki zmiany klimatu, świadczyć wiele usług ekosystemowych, przyczynić się do rozwoju biogospodarki o
obiegu zamkniętym i zapewnić zatrudnienie około 2,6 mln osób, w szczególności na obszarach wiejskich.
Podczas pierwszej październikowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad
sprawozdaniem z własnej inicjatywy, w którym podkreślono potrzebę ambitnej i silnej strategii leśnej UE na
okres po 2020 r., dostosowanej do Europejskiego Zielonego Ładu i strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 oraz
skoordynowanej ze strategią „od pola do stołu”.

Kontekst
Nie istnieje wspólna polityka UE dotycząca sektora leśnego i lasów, które podlegają kompetencjom państw
członkowskich. W kontekście złożonego i fragmentarycznego otoczenia politycznego UE zainicjowała w
2013 r. nową strategię leśną UE jako ramy zapewniające spójność krajowych i unijnych strategii
politycznych związanych z lasami. Jej głównymi zasadami były: zrównoważona gospodarka, wielofunkcyjna
rola lasów, efektywne gospodarowanie zasobami i odpowiedzialność za lasy na szczeblu światowym. Od
2013 r. nastąpiła znaczna zmiana otoczenia politycznego na świecie, a UE zobowiązała się do realizacji
nowych ambitnych celów w zakresie klimatu, energii i środowiska, w czym mogą jej w istotny sposób
pomóc lasy i sektor leśny. Chociaż lasy są bardzo podatne na zmianę klimatu, są również częścią rozwiązania
tego problemu, ponieważ pochłaniają i zatrzymują dwutlenek węgla jako biomasę. Mogą łagodzić skutki
ekstremalnych zjawisk pogodowych dzięki równoważeniu temperatur, zmniejszaniu prędkości wiatru i
odpływu wód. Zapewniają wiele usług ekosystemowych, regulację cyklu hydrologicznego, ochronę
różnorodności biologicznej i kontrolę erozji. Lasy zapewniają odnawialne źródło surowców, dzięki czemu
mogą odegrać ważną rolę w biogospodarce o obiegu zamkniętym, natomiast sektor leśny jest ważnym
źródłem zatrudnienia i dywersyfikacji na obszarach wiejskich UE.

Komisja Europejska
Nowa strategia leśna UE, którą Komisja ma opublikować na początku 2021 r., jest jednym z wielu działań
planowanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W kontekście coraz większej presji na ekosystemy
leśne spowodowanej zmianą klimatu strategia będzie wspierać skuteczne zalesianie, ochronę i odtwarzanie
lasów jako sposoby na zwiększenie potencjału lasów w zakresie pochłaniania i magazynowania CO2,
poprawę ich odporności, promowanie biogospodarki o obiegu zamkniętym i ochronę różnorodności
biologicznej. Strategia będzie spójna ze strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Obejmie cały cykl leśny i
będzie propagować liczne usługi ekologiczne i społeczno-gospodarcze oferowane przez lasy.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 7 września 2020 r. parlamentarna Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) przyjęła sprawozdanie z
własnej inicjatywy pt. „Europejska strategia leśna – dalsze działania”. W sprawozdaniu podkreślono
kluczową rolę lasów i leśnictwa w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Zaapelowano w nim o
ambitną i niezależną strategię leśną UE na okres po 2020 r., bazującą na całościowym podejściu do
zrównoważonej gospodarki leśnej i funkcjonującą jako pomost między krajowymi politykami leśnymi a
celami UE dotyczącymi lasów. Zwrócono też uwagę na kluczowe znaczenie wspólnej polityki rolnej, która
finansuje działania w dziedzinie leśnictwa. Debata nad sprawozdaniem ma się odbyć podczas pierwszego
posiedzenia plenarnego w październiku.
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