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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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 pogląd Komisji, że lasy powinny być postrzegane jako istotny 
element przyczyniający się do rozwiązania kryzysu klimatycznego; podkreśla, że 
zrównoważona gospodarka leśna ma decydujące znaczenie dla UE w realizacji jej celów 
klimatycznych i świadczeniu niezbędnych usług ekosystemowych, takich jak 
bioróżnorodność;

2. podkreśla, że europejskie inicjatywy leśne powinny mieć na celu „dostosowanie” lasów 
do zmiany klimatu, a nie ich „ochronę”, co ujednolici terminologię z tą bardziej 
powszechnie stosowaną w innych kierunkach polityki dotyczących zmiany klimatu;

3. zwraca uwagę na potencjalną wartość dodaną europejskiej koordynacji informacji 
o lasach i nadzoru nad celami dostosowania do zmiany klimatu, a także celami 
dotyczącymi łagodzenia tej zmiany i energii ze źródeł odnawialnych oraz najlepszych 
praktyk w zakresie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, w szczególności 
z uwagi na transgraniczny charakter wyzwań;

4. zwraca uwagę na znaczenie ogólnoświatowej współpracy w zakresie wyznaczania norm, 
najlepszych praktyk i transferu technologii, zwłaszcza w kontekście systemu ograniczania 
wylesiania i degradacji lasów (REDD);

5. podkreśla potrzebę poszanowania zasady pomocniczości oraz roli lokalnych i krajowych 
rządów w zakresie polityki leśnej; jest zdania, że ze względu na zróżnicowanie wyzwań 
klimatycznych w różnych częściach Europy oraz na rozbieżności w strukturze własności 
lasów, a także na różne warunki ekosystemowe i cele w Unii, wspólnej polityce UE 
zagraża to, że może okazać się ona zbyt szeroka, aby być przydatną do odpowiedniego 
dostosowania klimatu;

6. podkreśla ważną rolę lasów w rozwoju regionalnym, zwłaszcza na obszarach wiejskich, 
gdzie sektor leśnictwa znacznie przyczynia się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia 
i dobrobytu; 

7. uznaje znaczenie utrzymywania lub zwiększania w UE zasobów leśnych z myślą 
o różnych celach; 

8. wzywa do dalszych działań w zakresie badań, edukacji i informacji dotyczących zagrożeń 
dla lasów i leśnictwa wynikających ze zmiany klimatu, jak również do długoterminowego 
planowania przez sektor leśnictwa, regiony i państwa członkowskie;

9. podkreśla konieczność lepszej koordynacji oraz poprawy działań informacyjnych 
w ramach UE, a także pomiędzy UE i państwami członkowskimi, i uważa, że można by to 
po części osiągnąć, jeżeli Komisja skupiłaby wszystkie działania związane z leśnictwem 
w jednej jednostce, najlepiej w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i DG ds. 
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Rolnictwa.


