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w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6-0000/2009

zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu

złożyli Magor Imre Csibi i Péter Olajos

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie podjęcia wyzwań związanych z wylesianiem i degradacją lasów 
w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i utracie różnorodności 
biologicznej
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B6-0000/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie podjęcia wyzwań związanych 
z wylesianiem i degradacją lasów w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
i utracie różnorodności biologicznej

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie podjęcia 
wyzwań związanych z wylesianiem i degradacją lasów w celu przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej (COM(2008) 0645),

– uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że UE chce ograniczyć globalne ocieplenie do 2°C oraz o połowę 
zmniejszyć utratę różnorodności biologicznej,

B. mając na uwadze, że wylesianie odpowiada za około 20% całkowitych emisji dwutlenku 
węgla i jest głównym powodem utraty różnorodności biologicznej,

C. mając na uwadze, że wylesianie postępuje w alarmującym tempie 13 milionów hektarów 
rocznie, co w największej mierze dotyczy lasów tropikalnych, lecz również w pewnym 
stopniu Europy, zwłaszcza Europy Środkowej i Wschodniej,

D. mając na uwadze, że degradacja lasów przybiera różne formy i jest trudna do 
zdefiniowania, lecz również ma istotny wpływ na klimat, różnorodność biologiczną oraz 
inne dobra i usługi,

1. podkreśla potrzebę większej spójności między politykami dotyczącymi ochrony lasów 
i zrównoważonej gospodarki leśnej a innymi wewnętrznymi i zewnętrznymi politykami 
UE; wzywa do przeprowadzenia oceny pokazującej w ujęciu ilościowym skutki, które na 
lasy wywierają takie polityki UE, jak polityka energetyczna (zwłaszcza biopaliwa), rolna, 
polityka zrównoważonej produkcji i konsumpcji, zamówień publicznych, polityka 
handlowa i współpraca na rzecz rozwoju;

2. wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi i Radzie wniosków dotyczących 
ścisłych wspólnotowych kryteriów zrównoważonego rozwoju odnoszących się do całego 
drewna i wszystkich produktów z drewna pozyskiwanych z lasów;

3. z zadowoleniem przyjmuje ekologiczne zamówienia publiczne oraz promowanie 
instrumentów takich, jak oznakowanie ekologiczne i programy certyfikacji lasów; wzywa 
do szybkiego przyjęcia i wprowadzenia w życie polityk dotyczących ekologicznych 
zamówień publicznych na produkty z drewna w UE; apeluje do państw członkowskich 
o to, aby podstawą ich polityki w dziedzinie zamówień publicznych były wysokie normy 
zrównoważonego rozwoju oraz aby w związku z tym ustaliły realne cele dotyczące takich
norm;
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4. popiera utworzenie ogólnoświatowego mechanizmu na rzecz zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla spowodowanych wylesianiem na mocy ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu; wzywa państwa członkowskie do podjęcia 
działań na rzecz wywiązania się ze zobowiązania do powstrzymania wylesiania na 
świecie, polegających na przeznaczeniu części przychodów ze sprzedaży uprawnień
w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji UE na ograniczenie emisji 
powodowanych wylesianiem w krajach rozwijających się; 

5. zwraca uwagę, że kredyty związane z lasami funkcjonujące na rynku emisji związków 
węgla mogłyby w średniej i długiej perspektywie stanowić część polityk mających na celu 
rozwiązanie problemu wylesiania; podkreśla, że ostateczną decyzję dotyczącą włączenia 
kredytów związanych z lasami do systemu handlu uprawnieniami do emisji należy podjąć 
w oparciu o ścisłą analizę wykonalności wszystkich potencjalnych mechanizmów 
finansowania oraz ocenę rezultatów konferencji stron w Kopenhadze i wnioski z realizacji 
projektów pilotażowych;

6. ubolewa, że w komunikacie – niezgodnie z jego tytułem – nie podjęto tematu degradacji 
lasów; wzywa Komisję do opracowania planów działania i projektów pilotażowych oraz 
do tego, by we własnej polityce leśnej dała wyraz swojemu zaangażowaniu 
w powstrzymywanie nie tylko wylesiania, lecz także degradacji lasów (w tym w Unii 
Europejskiej), także poprzez opracowanie i ustanowienie właściwych systemów 
monitorowania w celu uzyskania stosownych danych dotyczących gleby i biomasy 
w lasach;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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