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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji pt. „Ochrona lasów i informacje
o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu”; podkreśla ścisłe powiązanie 
leśnictwa i rolnictwa, które w istotnym stopniu są dotknięte tym zjawiskiem; uważa, że 
należy wzmocnić strategię UE dotyczącą lasów, przy czym celem powinno być 
polepszenie gospodarki leśnej i ochrony lasów, że należy nakierować tę strategię zarówno 
na ochronę lasów, jak i zrównoważone wykorzystanie zasobów drzewnych, gdyż lasy 
stwarzają rozwiązania dla zmian klimatu i stawiają nowe wyzwania, oraz że celem takiej 
nowej strategii powinno być osiągnięcie wysokiego poziomu odporności;

2. wskazuje, że polityka leśna powinna zgodnie z zasadą pomocniczości pozostać nadal
w pierwszej kolejności sprawą państw członkowskich, przy zapewnieniu dodatkowej 
pomocy ze strony Unii Europejskiej; wskazuje na konieczność podjęcia środków w tym 
zakresie na odpowiednim poziomie lokalnym, regionalnym, na poziomie państw 
członkowskich lub UE; podkreśla, że takie ramy strategiczne przyczynią się do 
koordynacji środków krajowych i wspólnotowych oraz poprawią wizerunek Unii 
Europejskiej w międzynarodowych negocjacjach dotyczących walki ze zmianami klimatu;

3. uważa, że Unia Europejska powinna działać, wspierając, koordynując i uzupełniając 
działania państw członkowskich w dziedzinie polityki leśnej, przy uwzględnieniu 
odmiennych warunków regionalnych, przy czym celem tej polityki musi być zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju sektora leśnego, przyczynienie się do poprawy jakości 
poziomu życia obywateli europejskich i rozwoju obszarów wiejskich, dzięki spójnym
ramom wszystkich dóbr i usług, jakich dostarczają lasy w dziedzinie gospodarczej, 
społecznej, kulturowej i środowiskowej;

4. zwraca uwagę, że zmiana klimatu przyniesie różne skutki w zależności od rodzaju lasów 
europejskich; strategie dostosowania i ograniczania muszą być więc określane na 
poziomie regionalnym lub lokalnym, lecz w sytuacjach, w których Wspólnota posiada 
wyraźną wartość dodaną, działania mogłyby być koordynowane i monitorowane na 
poziomie unijnym; uważa, że w strategiach tych należy uwzględniać różne warunki 
regionalne leśnictwa, a w szczególności brać pod uwagę różne możliwości i zagrożenia 
dla siedlisk leśnych w północnej i południowej Europie;

5. zauważa, że europejskie lasy stanowią 45% powierzchni Unii Europejskiej, że lasy wraz
z podstawowymi sektorami związanymi z leśnictwem zapewniają ok. 2,5 mln miejsc 
pracy i 300 mld euro obrotów, że lasy nie tylko mają kluczowe znaczenie dla środowiska 
naturalnego, ale także przyczyniają się do osiągania celów społecznych i gospodarczych, 
np. dostarczając drewna, poprawiając ogólne warunki życia oraz chroniąc rozwijające się 
uprawy i obszary wiejskie, oraz że lasy są istotnym źródłem finansowania nie tylko 
społeczności wiejskich, ale również gospodarek narodowych dzięki zrównoważonemu 
pozyskiwaniu drewna i takiej działalności związanej z wykorzystaniem zasobów leśnych, 
łowiectwem, turystyką i zbieraniem jagód, a także zauważa, że lasy w dużym stopniu 
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przyczyniają się do zapobiegania pożarom lasów, a także suszy, pustynnieniu oraz erozji 
gleby;

6. uważa, że wykorzystanie lasów wiąże się ściśle z rolnictwem, ponieważ w Europie 
większość właścicieli lasów jest również właścicielami gospodarstw rolnych; uznaje 
jednak, że leśnictwo jest samodzielnym sektorem gospodarki na obszarach wiejskich, 
szczególnie na tych które są niedostępne dla rolnictwa, są szczególnie cenne dla ochrony 
przyrody i dla wypoczynku;

7. podkreśla, że ponieważ przepisy dotyczące sektora leśnego mają wpływ na miliony 
drobnych właścicieli lasów, polityka leśna powinna zawsze zachować równowagę między 
poszanowaniem praw właścicieli a wymogiem wytwarzania dóbr publicznych;

8. uważa, że rolnictwo i leśnictwo mogą funkcjonować w sposób zintegrowany, że aspekty 
produkcji są kluczowe, lecz nie powinny być sprzeczne z ochroną lasów ani ze znacznymi 
korzyściami przez nie oferowanymi oraz że należy zachować właściwą równowagę
i zapewnić synergię między tymi dwoma sektorami, np. przyznając skuteczniej dostępne 
środki; podkreśla, że ochrona lasów służy wielu celom prowadzonej polityki; zauważa, że 
większość europejskich środków dotyczących leśnictwa finansuje się obecnie z drugiego 
filaru WPR oraz że w związku z tym fundusze unijne na rolnictwo należy utrzymywać 
przynajmniej na tym samym poziomie, a jednocześnie konieczne jest również 
opracowywanie innych instrumentów w tej dziedzinie;

9. zauważa, że lasy stanowią główny pochłaniacz dwutlenku węgla, przez co odgrywają 
kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu; uważa zatem, że dla Unii Europejskiej 
żywotne znaczenie ma zainicjowanie wspólnej strategii zwalczania czynników, które 
powodują degradację lasów, takich jak pożary i zanieczyszczenie powietrza;

10. stwierdza, że rolnictwo i ekosystemy leśne są podatne na zmianę klimatu, co stanowi 
przyczynę zjawisk, których liczba, częstotliwość, rozmiary i intensywność wzrasta,
w związku z niszczeniem lasów spowodowanym przez pożary lasów oraz szkodniki, jakie 
ma miejsce w wielu regionach świata; zauważa jednak, że zgodnie ze sprawozdaniem 
„Stan lasów Europy w 2007 r.” (ang. „State of Europe's Forests 2007”) obszary leśne
w Europie zwiększyły się o około 13 mln ha w ciągu ostatnich 15 lat; przypomina, że lasy 
odgrywają ważną rolę w regularyzacji natężenia przepływu wód, zapewnianiu jakości 
wód, ochronie źródeł wód, zachowaniu krajobrazu i żyzności gleby oraz ochronie gleby 
przed erozją (zwłaszcza w regionach górskich) i pustynnieniem (zwłaszcza na obszarach 
suchych), co stanowi bardzo ważne aspekty rolnictwa;

11. przypomina, że różnorodność gatunków ma podstawowe znaczenie dla rozwoju produkcji 
rolnej i że lasy w wielkim stopniu przyczyniają się do realizacji celu zachowania 
różnorodności biologicznej; podkreśla, że różnorodność biologiczną, którą zapewniają 
ekosystemy leśne, a także spełniane przez nie funkcje ekologiczne uważa się za część 
dziedzictwa ludzkości;

12. podkreśla, że należy zaktualizować strategię leśną UE z 1998 r. oraz Plan działań 
dotyczący gospodarki leśnej z 2006 r., uwzględniając problematykę zmiany klimatu oraz 
szersze kwestie dotyczące ochrony lasów;
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13. uważa, że aktywna gospodarka leśna jest istotna dla wkładu w strategię UE2020 oraz 
stanowi jej kluczowy element dla tworzenia wzrostu i nowych miejsc pracy, a także dla 
strategii energetycznej UE, oraz że obecnie w niewystarczającym stopniu wykorzystuje 
się wielki potencjał lasów jako źródła energii odnawialnej oraz naturalnie odnawialnych 
zasobów; w związku z powyższym przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji 
Europejskiej zmierzającą do podjęcia konsultacji publicznych w sprawie znaczenia 
rolnictwa i leśnictwa w realizacji celów związanych ze zmianą klimatu;

14. zachęca Komisję Europejską do przedstawienia propozycji dotyczących sposobów, w jaki 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla uzyskiwane dzięki zastąpieniu produktów
i materiałów konstrukcyjnych, przy produkcji których na masową skalę do atmosfery 
uwalniany jest CO2, i sekwestracja dwutlenku węgla w oparciu o zwiększone stosowanie 
drewna, mogą zostać zoptymalizowane; uważa, że włączenie lasów do unijnego systemu 
ETS zoptymalizuje wkład sektora leśnictwa do walki ze zmianami klimatu, umożliwiając 
mu dostęp do rynkowych mechanizmów jednostek emisji;

15. wskazuje na konieczność szybkiego rozwiązania przez Komisję problemu rozbieżności 
między celami prawodawstwa dotyczącego lasów i polityki rolnej; apeluje o zachowanie 
spójności między różnymi kierunkami polityki UE, w szczególności w dziedzinie 
leśnictwa i rolnictwa, lecz również między polityką w dziedzinie energii odnawialnej, 
różnorodności biologicznej, przemysłu, badań oraz strategią „Europa 2020”;

16. przypomina, że rolnictwo przyczynia się do zwiększenia zasobów leśnych poprzez 
plantacje drzew i tworzenie łączonych systemów rolno-leśnych obejmujących obszary 
zalesione lub zalesianie obszarów zdegradowanych, nienadających się do skutecznego 
wykorzystania w rolnictwie, oraz tworzenie określonych systemów ochronnych
i identyfikację odpornych gatunków; jest zdania, że Unia Europejska musi nadal wspierać 
sadzenie lasów w ramach krajowych programów rozwoju obszarów wiejskich, 
jednocześnie dbając o to, by inicjatywy te nie ingerowały w funkcjonowanie rynku;

17. uważa, że dzikie gatunki, które w naturalny sposób kolonizują uprzywilejowane siedliska, 
jakimi są lasy, zasługują na szczególną uwagę właścicieli, ponieważ przyczyniają się do 
zachowania różnorodności biologicznej;

18. uważa, że potrzeba sprawnego przeprowadzenia badań nad rozpoznaniem „potencjału 
obronnego” ekosystemów leśnych, badań prognostycznych i dotyczących strategii 
łagodzenia skutków zmian klimatu dla całego sektora leśno-drzewnego uzasadnia 
celowość koordynowania i finansowania ich na poziomie Unii Europejskiej;

19. uważa, że lasy dostarczają bezcennych dóbr publicznych, czego rynek dotychczas nie 
bierze pod uwagę w wystarczającym stopniu, oraz że Unia Europejska powinna pomóc 
właścicielom lasów, udzielać im informacji i zachęt w ramach instrumentów finansowych, 
wynagradzając ich za wysiłek na rzecz realizacji działań w zakresie ochrony 
różnorodności genetycznej lasów; potwierdza swoje stanowisko dotyczące 
zapotrzebowania na odpowiednie finansowanie środków unijnych w zakresie leśnictwa, 
wynagradzania rolników i leśników za dostarczanie tych dóbr publicznych, m.in. przy 
uwzględnieniu składowania i skutków wymiany lasów w związku z wykorzystywaniem 
drewna; podkreśla, że te europejskie mechanizmy zachęty nie powinny zakłócać 
prawidłowego funkcjonowania rynku produktów z drewna, papieru, masy papierniczej
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i produkcji energii;

20. uważa, że UE może wspierać, koordynować i uzupełniać działania podejmowane przez 
państwa członkowskie  w celu wyłaniania przykładów najlepszych rozwiązań, aby 
przyczynić się do zapewnienia odporności lasów wobec skutków zmiany klimatu, 
wytycznych, które byłyby dostosowane do potrzeb właścicieli i społeczności lokalnych 
oraz zgodne z zasadami zrównoważonej gospodarki; podkreśla, że nadmierna regulacja 
sprawi, że produkty z drewna staną się mniej konkurencyjne od materiałów 
nieodnawialnych i bardzo energochłonnych, takich jak plastik, aluminium i beton, co 
utrudni UE osiągnięcie celów klimatycznych;

21. uznaje, że konieczna jest poprawa zrównoważonej gospodarki leśnej i zachęcanie do niej 
organizacji właścicieli lasów, ponieważ jest to główne narzędzie równoważące 
dostarczanie wielu dóbr i usług, które można otrzymywać dzięki lasom, a zarazem 
podstawa dostosowania do zmian klimatu, oraz uważa, że organizacje te również powinny 
zwiększyć zagospodarowanie niewykorzystanego potencjału drewna oraz wzmocnić 
pozycję przetargową właścicieli lasów w handlowym łańcuchu drewna; uważa, że 
konieczne jest zachęcanie do stworzenia sieci organizacji właścicieli lasów w Europie, tak 
aby promować wymianę informacji i dobrych praktyk oraz skoncentrować podaż;

22. uważa, że UE musi wspierać zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez finansowanie 
działalności w tej dziedzinie będącej przedmiotem zainteresowania Unii oraz że należy 
zachęcać do ustanowienia organów ds. gospodarki leśnej, zwłaszcza w odniesieniu do 
obszarów, na których występują niewielkie lasy, a także że należy zwrócić szczególną 
uwagę na przedsiębiorstwa działające w tym sektorze, które w większości są małymi
i średnimi przedsiębiorstwami i muszą uzyskać zachęty w celu modernizacji
i restrukturyzacji, aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu, walką
z nielegalnym wyrębem drewna, kryzysem gospodarczym i międzynarodową 
konkurencją;

23. podkreśla również pierwszorzędną rolę rolników w zapobieganiu pożarom; uważa zatem, 
że konieczne jest zadbanie, aby rolnictwo pozostało rentowną działalnością, tak aby 
zahamować odchodzenie od produkcji i wyludnianie obszarów wiejskich, ponieważ 
znacznie pogorszyłoby to sytuację w zakresie pożarów;

24. podkreśla, że uporczywe susze będące skutkiem zmian klimatu spowodowały w ostatnich 
latach rozprzestrzenianie się w niektórych państwach członkowskich pożarów lasów; 
przypomina swoją propozycję w sprawie pożarów lasów, którą zgłosił już w swojej opinii 
na temat zapobiegania klęskom żywiołowym i spowodowanym przez człowieka, 
zwłaszcza w odniesieniu do potrzeby solidarności między państwami członkowskimi, 
przypomina o korzyściach europejskiej grupy roboczej i europejskiej bazy danych
o klęskach gospodarczych i społecznych, w tym rejestrowania na mapie obszarów 
zwiększonego ryzyka; przypomina, że w projektach zalesiania i ponownego zalesiania 
istotne jest priorytetowe traktowanie gatunków rodzimych, wielogatunkowości i lasów 
mieszanych; przypomina również o swoich propozycjach dotyczących lepszego 
funkcjonowania Europejskiego Funduszu Solidarności oraz o potrzebie większej 
zdolności operacyjnej i koordynacji między równymi instrumentami wspólnotowymi
w dziedzinie klęsk żywiołowych;
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25. zwraca uwagę na dodatkowe trudności stojące przed wyspami i regionami peryferyjnymi
w radzeniu sobie z pożarami; zwraca się o szczególne traktowanie tych regionów poprzez 
różne dostępne instrumenty finansowe, w tym Fundusz Solidarności;

26. podkreśla, że dla złagodzenia konsekwencji zmian klimatu należy wprowadzić środki 
przyczyniające się do stabilności finansowej inwestycji w leśnictwo, takie jak wsparcie
w zakresie ubezpieczeń;

27. popiera działania na poziomie UE dotyczące rozwoju monitoringu stanu lasów, informacji
o lasach, które przyczyniłyby się do lepszego zarządzania lasami, monitorowania 
pojawiających się zagrożeń zarówno abiotycznych jak i biotycznych w ponadnarodowej 
skali.
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