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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
(2019/2156(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 
11, art. 191 ust. 1 i art. 208,

– uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 kwietnia 2018 
r.1,

– uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ na lata 2015–2030,

– uwzględniając porozumienie paryskie osiągnięte podczas 21. sesji Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC),

– uwzględniając Konwencję o różnorodności biologicznej z 1992 r., globalną strategię na 
rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020 oraz cele z Aichi dotyczące 
różnorodności biologicznej,

– uwzględniając komunikat Komisji z 23 lipca 2019 r. zatytułowany „Zintensyfikowanie 
działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów” (COM(2019)0352),

– uwzględniając komunikat Komisji z 11 grudnia 2019 r. zatytułowany „Europejski 
Zielony Ład” (COM(2019)0640) oraz rezolucję Parlamentu z dnia 15 stycznia 2020 r. w 
sprawie Europejskiego Zielonego Ładu2,

– uwzględniając komunikat Komisji z 20 maja 2020 r. zatytułowany „Unijna strategia 
ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2030 r. – Przybliżenie natury do 
naszego życia” (COM(2020)0380),

– uwzględniając Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 2020–
2024, politykę zewnętrzną UE dotyczącą ludów tubylczych z 2016 r., konkluzje Rady w 
sprawie ludów tubylczych z 15 maja 2017 r. oraz Europejski konsensus w sprawie 
rozwoju z 2017 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji z 28 listopada 2018 r. zatytułowany „Czysta planeta 
dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” (COM(2018)0773),

– uwzględniając komunikat Komisji z 20 września 2013 r. zatytułowany „Nowa strategia 
leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego” (COM(2013)0659),

1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 17 kwietnia 2018 r., Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej 
Polskiej, C-441/17, EU:C:2018:255.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
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– uwzględniając sprawozdanie końcowe z przeprowadzonego w 2013 r. badania Komisji 
zatytułowane „Wpływ konsumpcji UE na wylesianie: kompleksowa ocena wpływu 
konsumpcji UE na wylesianie”,

– uwzględniając studium wykonalności z 2018 r. dotyczące możliwości intensyfikacji 
działań UE przeciwko wylesianiu, zlecone przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska w 
Komisji Europejskiej,

– uwzględniając komunikat Komisji z 17 października 2008 r. zatytułowany „Podjęcie 
wyzwań związanych z wylesianiem i degradacją lasów w celu przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej” (COM(2008)0645),

– uwzględniając plan działania UE dotyczący egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) z 2003 r., umowy o dobrowolnym partnerstwie 
FLEGT z państwami trzecimi oraz plan prac FLEGT na lata 2018–2022,

– uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z 21 marca 2019 r. w sprawie 
uznawania wkładu obrońców praw człowieka zajmujących się kwestiami środowiska w 
korzystanie z praw człowieka, ochronę środowiska i zrównoważony rozwój,

– uwzględniając sprawozdanie Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ 
(FAO) zatytułowane „Stan lasów na świecie, 2020 r.”,

– uwzględniając strategiczny plan ONZ na rzecz lasów na lata 2017–2030,

– uwzględniając sprawozdania specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu 
(IPCC) dotyczące zmiany klimatu, pustynnienia, degradacji gruntów, zrównoważonego 
gospodarowania gruntami, bezpieczeństwa żywnościowego oraz przepływów gazów 
cieplarnianych w ekosystemach lądowych, a także piąte sprawozdanie tego zespołu 
dotyczące zmiany klimatu w 2014 r.: konsekwencje, dostosowanie i podatność na 
zagrożenia,

– uwzględniając sprawozdanie z globalnej oceny różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych z 31 maja 2019 r. sporządzone przez Międzyrządową Platformę 
Naukowo-Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania 
Ekosystemów ONZ,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 15. posiedzenia 
Konferencji Stron (COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie alarmującej 
sytuacji klimatycznej i środowiskowej4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przejrzystego i 
odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: 
kwestia lasów5,

3 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0015.
4 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0078.
5 Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 50.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie oleju palmowego i 
wylesiania lasów deszczowych6,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Rozwoju, Komisję Handlu 
Międzynarodowego, Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0143/2020),

A. mając na uwadze, że w latach 1990–2016 na świecie zniknęło 1,3 mln km2 lasów, co 
wywarło destrukcyjny wpływ na różnorodność biologiczną, klimat, społeczeństwo i 
gospodarkę; mając na uwadze, że mimo wszystkich dotychczasowych wysiłków obecna 
polityka nie prowadzi do odpowiedniego wypełnienia szeregu międzynarodowych 
zobowiązań dotyczących lasów, np. celu zrównoważonego rozwoju ONZ nr 15.27 i celu 
nr 5 Konwencji z Aichi o różnorodności biologicznej (CBD)8; mając na uwadze, że w 
sprawozdaniu Europejskiej Agencji Środowiska zatytułowanym „Środowisko Europy – 
stan i prognozy na 2020 r.” zauważono, iż „w ciągu ostatnich 20 lat powierzchnia lasów 
w Europie była dość stabilna”, ale przestrzegano również, iż „od 2013 r. tylko w 
niewielkim stopniu poprawił się stan ochrony siedlisk i gatunków leśnych”, a 
„zaburzenia naturalne i antropogeniczne są zagrożeniem dla europejskich lasów”;

B. mając na uwadze integralny i niepodzielny charakter 17 celów zrównoważonego 
rozwoju; mając na uwadze, że konieczne są równoczesne postępy w przechodzeniu na 
zrównoważone rolnictwo oraz w uzyskiwaniu bezpieczeństwa żywnościowego i 
zrównoważonej gospodarki leśnej jako zasadniczych elementów celów 
zrównoważonego rozwoju;

C. mając na uwadze, że lasy wnoszą istotny wkład w łagodzenie zmiany klimatu i 
przystosowywanie się do niej, a z kolei wylesianie, zwłaszcza na obszarach 
tropikalnych, w znacznej mierze przyczynia się do zmiany klimatu; mając na uwadze, 
że emisje związane z użytkowaniem gruntów oraz ze zmianą sposobu użytkowania 
gruntów, głównie w wyniku wylesiania, są – po spalaniu paliw kopalnych – drugą 
spośród przyczyn zmiany klimatu i stanowią niemal 12 % łącznych emisji gazów 
cieplarnianych; mając na uwadze, że w lasach znajduje się również 80 % światowej 
różnorodności biologicznej, że przyczyniają się one do zmniejszania ryzyka klęsk 
żywiołowych dzięki rozwiązaniom opartym na środowisku naturalnym i uzupełniają 
źródła utrzymania około 25 % ludności świata, a jednocześnie stanowią znaczny 
odsetek obszarów tradycyjnie zamieszkanych przez ludy tubylcze, przyczyniają się do 
zdrowia ludzi oraz mają niezbywalne wartości kulturowe, społeczne i duchowe;

D. mając na uwadze, że zdaniem IPCC zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej 

6 Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 2.
7 Cel nr 15.2: Do 2020 r. wspierać zrównoważone zarządzanie wszystkimi typami lasów, zatrzymać wylesianie, 
odtworzyć zniszczone lasy oraz znacznie zwiększyć poziom zalesiania i ponownego zalesiania na świecie.
8 Cel nr 5: Do 2020 r. zmniejszyć co najmniej o połowę wskaźnik utraty wszystkich typów siedlisk 
przyrodniczych, w tym lasów, a w miarę możliwości zbliżyć ten wskaźnik do zera; znacznie zmniejszyć skalę 
degradacji i fragmentacji.
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sprawia, iż zjawiska katastrofalne, takie jak susze, powodzie, burze, inwazje 
szkodników, erozja gleby i pożary, będą występować częściej i z większą 
intensywnością, i będą powodować większe szkody w lasach na świecie; mając na 
uwadze, że zwiększenie inwestycji w rozwiązania wywodzące się z przyrody to jeden z 
najbardziej opłacalnych środków naprawczych służących zmniejszaniu emisji i 
ochronie podstawowych ekosystemów, a jednocześnie poprawie warunków życia oraz 
zwiększania odporności i bezpieczeństwa żywnościowego;

E. mając na uwadze, że ochrona i odtwarzanie światowych lasów wymaga dalekosiężnych, 
ambitnych i skoordynowanych działań popartych wolą polityczną i społeczną;

F. mając na uwadze, że intensyfikacja ochrony i odtwarzania lasów oraz zwiększanie ilości 
oraz podnoszenie jakości ekosystemów leśnych mają do odegrania kluczową rolę w 
polityce zrównoważoności UE i państw członkowskich oraz w osiąganiu celów 
Europejskiego Zielonego Ładu; mając na uwadze, że aby ograniczyć ocieplenie klimatu 
na świecie i przeciwdziałać utracie różnorodności biologicznej, trzeba chronić i 
odtwarzać lasy oraz gospodarować nimi tak, by maksymalizować ich zdolność do 
magazynowania dwutlenku węgla i ochrony różnorodności biologicznej; mając na 
uwadze, że lasy pierwotne mają większą zdolność magazynowania dwutlenku węgla i 
obejmują więcej istotnych siedlisk niż lasy młodsze i nowo sadzone;

G. mając na uwadze, że według sprawozdania FAO na temat stanu lasów na świecie w 
2020 r. „ekspansja rolnictwa jest nadal główną przyczyną wylesiania” na świecie, obok 
ekspansji miast, rozwoju infrastruktury i górnictwa; mając na uwadze, że trzeba ściśle 
współpracować z krajami partnerskimi UE i różnymi zainteresowanymi stronami, by 
zwiększyć innowacyjne pozytywne interakcje między rolnictwem a leśnictwem w celu 
stworzenia zrównoważonych systemów rolnych i zwiększenia bezpieczeństwa 
żywnościowego; mając na uwadze, że również UE ma pośredni udział w wylesianiu i 
degradacji lasów i innych ekosystemów naturalnych na świecie, gdyż do UE przywozi 
się i konsumuje się tu produkty związane z wylesianiem, takie jak soja, olej palmowy, 
kauczuk, kukurydza, wołowina, skóra i kakao; mając na uwadze, że konsumpcja w UE 
odpowiada za około 10 % światowego wylesiania uwzględnionego w łącznej 
konsumpcji końcowej;

H. mając na uwadze, że w badaniu przeprowadzonym niedawno przez organizację Global 
Witness ujawniono, iż w latach 2013–2019 instytucje finansowe z siedzibą w UE były 
głównym międzynarodowym źródłem finansowania sześciu przedsiębiorstw z sektora 
agrobiznesu powiązanych z niszczeniem lasów w Amazonii, w dorzeczu Konga i w 
Papui-Nowej Gwinei, gdyż wsparły one te przedsiębiorstwa kwotą 7 mld EUR9;

I. mając na uwadze, że dotychczasowe dobrowolne zobowiązania przedsiębiorstw i 
banków do przeciwdziałania wylesianiu nie przyniosły zmiany w zachowaniu 
niezbędnej do powstrzymania tej katastrofalnej destrukcji środowiska;

J. mając na uwadze, że negatywny wpływ dyrektywy o odnawialnych źródłach energii na 
lasy na świecie i w UE spowodował konieczność przekształcenia tej dyrektywy10; mając 

9 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-
finance-hook/ 
10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-finance-hook/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-finance-hook/
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jednak na uwadze, że wprowadzone zmiany nie rozwiążą problemu;

K. mając na uwadze, że dotacje na bioenergię z drewna należy przekierować na wsparcie 
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii;

L. mając na uwadze, że obowiązujące przepisy dyrektywy o odnawialnych źródłach 
energii oparto na założeniu, iż pozyskiwanie materiału do produkcji energii prowadzi 
się w sposób zrównoważony i neutralny dla klimatu oraz że umożliwia ono odnowienie 
źródła w odpowiednim czasie; mając na uwadze, że jest to założenie błędne;

M. mając na uwadze, że skuteczniejsza ochrona lasów i innych ekosystemów naturalnych 
na świecie będzie wymagała działań na wszystkich szczeblach, w tym środków 
regulacyjnych i bardziej rygorystycznego egzekwowania dotychczasowego 
prawodawstwa, a także znacznych inwestycji publicznych i prywatnych; mając na 
uwadze, że można to osiągnąć wyłącznie dzięki zapewnieniu spójności między 
wszystkimi sektorami polityki oraz między polityką wewnętrzną i zewnętrzną UE, z 
wykorzystaniem zasady „nie szkodzić”;

N. mając na uwadze, że zwiększona ochrona i odtwarzanie lasów i innych ekosystemów 
naturalnych, a także zrównoważona gospodarka leśna są ważne dla zachowania źródeł 
utrzymania ludów tubylczych i społeczności lokalnych, dają możliwości rozwoju 
społecznego i gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy, a także umożliwiają rozwój 
zrównoważonej biogospodarki, umacniając jednocześnie usługi ekosystemowe i 
chroniąc różnorodność biologiczną; mając na uwadze, że lasy to ekologiczny sektor 
gospodarki, umożliwiający utworzenie od 10 do 16 mln miejsc pracy na całym świecie;

O. mając na uwadze, że lasy namorzynowe zapewniają usługi ekosystemowe o kluczowym 
znaczeniu, ponieważ magazynują znaczne ilości dwutlenku węgla, są ważnym 
miejscem tarła wielu gatunków ryb zamieszkujących rafę koralową oraz chronią rafy 
koralowe przed napływem substancji biogennych i osadów, a obszary przybrzeżne – 
przed zalaniem; mając na uwadze, że do niedawna lasy namorzynowe porastały ponad 
trzy czwarte wybrzeży tropikalnych, lecz rozwój obszarów przybrzeżnych, akwakultura, 
zanieczyszczenie i niezrównoważone użytkowanie doprowadziły do utraty ponad 
połowy tych lasów;

P. mając na uwadze, że przekształcanie lasów namorzynowych powoduje 10 % emisji 
dwutlenku węgla z wylesiania, mimo że namorzyny stanowią zaledwie 0,7 % lasów 
tropikalnych11;

Q. mając na uwadze, że środki finansowe, jakie UE przeznacza na wspieranie ochrony i 
odtwarzania lasów oraz na zrównoważoną gospodarkę leśną w krajach partnerskich, są 
niewystarczające wobec skali problemu; mając na uwadze, że w mechanizmach 
finansowania UE należy w większym stopniu uwzględnić ochronę i odtwarzanie lasów i 
innych ekosystemów naturalnych oraz zrównoważone gospodarowanie nimi, a także 
powiązane dodatkowe korzyści i aspekty dotyczące praw człowieka;

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.
11 Donato, D. i in., „Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics” [Lasy namorzynowe – jedne z 
najzasobniejszych w węgiel lasów tropikalnych], Nature Geoscience, kwiecień 2011 r.
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R. mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie mają długą tradycję 
zrównoważonej gospodarki leśnej i wiedzę fachową w tej dziedzinie, którą mogą 
wykorzystać, by pomóc innym państwom w tworzeniu zdolności;

S. mając na uwadze, że ludom tubylczym, społecznościom lokalnym i obrońcom przyrody 
grozi coraz większe niebezpieczeństwo, coraz częściej są zastraszani i padają ofiarami 
naruszeń praw człowieka, gdy podejmują działania służące ochronie swoich lasów, 
gruntów i środowiska;

T. mając na uwadze, że niszczenie i modyfikowanie ekosystemów naturalnych mogą 
zwiększać prawdopodobieństwo przechodzenia czynników chorobotwórczych, w tym 
wirusów, ze zwierząt dzikich i domowych na człowieka (choroby odzwierzęce);

U. mając na uwadze, że zrównoważona i skuteczna polityka leśna wymaga wiarygodnych 
informacji o zasobach leśnych, ich stanie oraz zarządzaniu nimi i ich użytkowaniu, jak 
również wiarygodnych informacji o zmianie użytkowania gruntów; 

V. mając na uwadze, że lasy i łańcuch wartości w sektorze leśnym mają podstawowe 
znaczenie dla dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym przez zapewnianie 
miejsc pracy i dobrobytu gospodarczego na obszarach wiejskich i miejskich, łagodzenie 
skutków zmiany klimatu oraz zapewnianie korzyści zdrowotnych; 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Zintensyfikowanie działań UE na 
rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów” i uznaje go za dobrą podstawę 
zdecydowanych działań; zgadza się z pięcioma priorytetami przedstawionymi w 
komunikacie; podkreśla, że wszystkie te priorytety są konieczne, by powstrzymać i 
odwrócić wylesianie oraz degradację ekosystemów naturalnych, zwłaszcza lasów, a 
także utratę różnorodności biologicznej i powiązane z nią naruszenia praw człowieka, 
oraz że priorytety te należy szybko i spójnie zrealizować; przypomina jednak, że UE i 
jej państwa członkowskie powinny podejmować ambitniejsze działania, aby wypełniać 
swoje zobowiązania i zająć się palącym problemem wylesiania i degradacji lasów na 
świecie; podkreśla znaczenie pełnego zestawu działań i inicjatyw, w tym środków 
regulacyjnych, które będą skuteczne, komplementarne i możliwe do wyegzekwowania 
oraz będą obejmować monitorowanie;

2. podkreśla, że w unijnej polityce ochrony środowiska należy uznać kompetencje, 
odpowiedzialność i fundusze UE w dziedzinie ochrony lasów, w tym lasów 
europejskich jako części lasów na świecie; podkreśla, że powodzenie działań 
zewnętrznych i reakcji partnerów UE ukierunkowanej na ochronę ich lasów zależy od 
skuteczności i poziomu ambicji UE w odniesieniu do naszego własnego dziedzictwa 
naturalnego; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zgodnie z 
Europejskim Zielonym Ładem i strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2030 
r. zapewniły najwyższe standardy ochrony środowiska i większą spójność w ochronie i 
odtwarzaniu lasów w UE i w jej działaniach zewnętrznych;

3. przypomina, że UE i jej państwa członkowskie powinny podjąć pilne działania w 
dziedzinie ochrony i odtwarzania lasów, by wypełnić zobowiązania zapisane w celach 
zrównoważonego rozwoju, porozumieniu paryskim, globalnym strategicznym planie na 
rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020 oraz w Strategicznym planie ONZ 
na rzecz lasów na lata 2017–2030 i w związanych z nim globalnych celach leśnych;



RR\1210659PL.docx 9/57 PE648.567v03-00

PL

4. podkreśla rolę lasów w zwiększaniu odporności na negatywne skutki zmiany klimatu; 
zwraca uwagę, że w strategiach i planach przystosowania się do zmiany klimatu należy 
zapisać konkretne i skuteczne działania uwzględniające synergie między łagodzeniem 
zmiany klimatu a przystosowaniem się do niej;

5. podkreśla korzystny wpływ lasów na zdrowie ludzi i jakość życia obywateli oraz 
wysoką wartość ekologiczną pochłaniania dwutlenku węgla, magazynowania wody, 
kontrolowania erozji oraz ochrony przed osuwaniem się ziemi;

6. podkreśla, że przyczyny wylesiania wykraczają poza sam sektor leśnictwa i wiążą się z 
wieloma zagadnieniami, takimi jak własność gruntów, ochrona praw ludności tubylczej, 
polityka rolna, zmiana klimatu, demokracja, prawa człowieka i wolność polityczna; 

7. podkreśla, że kobiety z ludów tubylczych i kobiety trudniące się rolnictwem odgrywają 
centralną rolę w ochronie ekosystemów leśnych; zauważa jednak z niepokojem, że 
kobiety nie są włączane w proces zarządzania zasobami naturalnymi i nie mają w tym 
procesie odpowiednio silnej pozycji; uważa, że równość płci w kształceniu leśników 
odgrywa zasadniczą rolę w zrównoważonej gospodarce leśnej, co powinno znaleźć 
odzwierciedlenie w unijnym planie działań FLEGT;

8. wzywa Komisję do większych starań o całościowe podejście do problemu wylesiania 
dzięki spójności polityki, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony ekosystemów; 
przypomina, że należy przestrzegać wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw 
człowieka; popiera trwające negocjacje dotyczące opracowania instrumentu ONZ w 
dziedzinie praw człowieka, wiążącego dla korporacji ponadnarodowych i innych 
przedsiębiorstw, oraz podkreśla, że UE powinna aktywnie uczestniczyć w tym procesie;

9. zgadza się z zawartym w komunikacie Komisji odniesieniem do niezbywalnego 
charakteru lasów pierwotnych i zwraca uwagę na to odniesienie oraz wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do uznania, że ochrona lasów rodzimych przynosi nieocenione 
korzyści w łagodzeniu zmiany klimatu, wynikające z wielkości i trwałości 
ekosystemowych zasobów węgla zgromadzonych w tych lasach; podkreśla, że 
zalesianie prowadzone bez szkody dla ochrony i umacniania lokalnych ekosystemów 
może przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a jednocześnie 
zauważa, że nowo sadzone lasy nie zastąpią lasów pierwotnych; podkreśla, że ochrona 
lasów powinna być priorytetem w polityce UE; podkreśla, że UE powinna dawać 
przykład i zapewnić realizację własnych międzynarodowych zobowiązań społecznych i 
środowiskowych oraz zobowiązań jej państw członkowskich, w tym w dziedzinie 
klimatu, różnorodności biologicznej i praw człowieka;

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by rzeczywiście realizowały ustalone 
priorytety oraz by zapisały wiążące cele dotyczące ochrony i odtwarzania ekosystemów 
leśnych, zwłaszcza lasów pierwotnych, w przyszłej strategii leśnej UE, która powinna 
być w pełni spójna z wnioskiem zawartym w strategii UE w zakresie różnorodności 
biologicznej na okres do 2030 r., dotyczącym wiążących celów w dziedzinie 
odtwarzania i obszarów chronionych; podkreśla znaczenie odpowiedniego wsparcia i 
finansowania tych środków;

11. podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na lasy namorzynowe i lasy na 
obszarach przybrzeżnych, szczególnie mocno dotknięte skutkami zmiany klimatu, a 



PE648.567v03-00 10/57 RR\1210659PL.docx

PL

dające duże możliwości w polityce ochrony, łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej; ubolewa, że w komunikacie Komisji nie wspomniano o 
lasach namorzynowych; podkreśla, że 80 % lądowej różnorodności biologicznej 
znajduje się w lasach, a lasy namorzynowe mają duże znaczenie dla klimatu i 
różnorodności biologicznej, a także dla źródeł utrzymania danych społeczności 
lokalnych;

12. podkreśla rolę społeczeństwa obywatelskiego w ochronie środowiska i zrównoważonej 
konsumpcji oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia pełnej 
przejrzystości działań dotyczących lasów i użytkowania gruntów, a także udziału 
społeczeństwa w tych działaniach, by zapobiegać wylesianiu i degradacji lasów, 
propagować ochronę lasów i zrównoważoną gospodarkę leśną oraz wesprzeć ochronę i 
odtwarzanie lasów naturalnych na szczeblu regionalnym i światowym; podkreśla, że 
należy stworzyć platformę służącą dialogowi wielu zainteresowanych stron i państw 
członkowskich na temat wylesiania, degradacji lasów oraz metod zrównoważonego 
zwiększania powierzchni terenów zalesionych na świecie, by umożliwić nawiązywanie 
sojuszy, podejmowanie wspólnych zobowiązań, powstrzymanie wylesiania oraz 
wymianę doświadczeń i informacji;

13. zwraca uwagę na kluczową rolę, prawa i potrzebę wsparcia ludów tubylczych i 
społeczności lokalnych, w tym kobiet z tych ludów i społeczności, w ochronie lasów na 
świecie i w procesie decyzyjnym dotyczącym tych lasów; ponadto dostrzega kierowane 
przeciwko nim groźby i dotykające ich naruszenia praw człowieka; dlatego wzywa 
Komisję do uwzględnienia ich roli i włączenia ich w opracowywanie, przyjmowanie, 
wdrażanie i egzekwowanie środków ochrony lasów, na szczeblu globalnym, unijnym, 
krajowym i na niższych szczeblach;

14. przypomina, że wielu rolników zdaje sobie sprawę, iż lasy są nieodłącznym i 
niezbędnym elementem krajobrazu ze względu na ich istotne funkcje ekologiczne, 
gospodarcze i społeczne, oraz że rolnicy zawsze dążyli do ochrony, użytkowania i 
odtwarzania lasów i nadal postępują w ten sposób; zauważa, że niektóre społeczności 
lokalne i ludy tubylcze od wieków stosują tradycyjne techniki rolnicze, by chronić lasy, 
i wykorzystują do tego swoją szczególną znajomość zrównoważonego użytkowania 
gruntów;

15. przypomina, że ludy tubylcze, społeczności lokalne, drobni producenci rolni i kobiety 
mają niezbędną wiedzę o lasach i w dużym stopniu na niej polegają; wzywa UE, by 
zapewniła uznanie ich praw do ziemi i przynależnych im praw człowieka jako kwestii 
sprawiedliwości społecznej, zgodnie z dobrowolnymi wytycznymi FAO w zakresie 
odpowiedzialnego zarządzania własnością gruntów, łowisk i lasów (VGGT), Deklaracją 
praw ludów tubylczych ONZ i konwencją nr 169 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), a także ich rzeczywisty udział w opracowywaniu i realizacji unijnych 
programów rozwoju, które mają na nich wpływ, oraz w egzekwowaniu środków 
ochrony lasów, na podstawie doświadczeń z programu FLEGT;

16. przypomina o znaczeniu odpowiedniego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, środków 
prawnych i skutecznej ochrony sygnalistów w krajach eksportujących zasoby naturalne 
dla skuteczności wszelkich przepisów lub inicjatyw; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o większe poparcie dla wszystkich obrońców środowiska i lasów w UE i 
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na świecie;

17. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do poprawy zrównoważoności i 
przejrzystości łańcucha dostaw i inwestycji, by zapewnić konsumpcję produktów z 
łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania; ponownie podkreśla znaczenie 
całościowego zestawu działań i inicjatyw w tej dziedzinie;

18. wzywa Komisję, by opracowując wszelkie tego rodzaju działania i inicjatywy, 
zastanawiała się również, jak mogą one najlepiej przyczynić się do ochrony innych 
ważnych ekosystemów naturalnych poważnie zagrożonych degradacją lub 
przekształceniem;

19. uważa, że jednolita definicja łańcucha dostaw niepowodującego wylesiania ma 
kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemu towarów przyczyniających się do 
wylesiania, i wzywa Komisję do zaproponowania ambitnej definicji tego pojęcia; 
podkreśla w tym kontekście silny związek między łańcuchami wartości związanymi z 
leśnictwem a celami zrównoważonego rozwoju;

20. zauważa, że do odpowiednich narzędzi należy propagowanie przejrzystych systemów 
certyfikacji produktów niepowodujących wylesiania; zaznacza jednak, że głównym 
celem takich systemów musi być walka z wylesianiem;

21. wzywa Komisję do niezwłocznego przeanalizowania systemów certyfikacji i 
weryfikacji w leśnictwie i sektorze produktów drewnopochodnych, a także systemów 
certyfikacji produktów niepowodujących wylesiania; zwraca się do Komisji o 
przedstawienie tych analiz Parlamentowi do rozpatrzenia, wraz z proponowanymi 
działaniami i środkami następczymi, by zachęcić do stosowania surowszych norm i 
zapewnić przejrzystość systemów certyfikacji i weryfikacji przez strony trzecie;

22. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji, że będzie dalej uwzględniać problem 
wylesiania w oznakowaniu ekologicznym UE, zielonych zamówieniach publicznych i 
innych inicjatywach dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, jako element 
całościowego zestawu działań i inicjatyw mających zapewnić łańcuchy dostaw 
niepowodujące wylesiania;

23. ponownie wzywa Komisję, by niezwłocznie i na podstawie oceny skutków przedstawiła 
wniosek w sprawie europejskich ram prawnych bazujących na zasadzie należytej 
staranności, by zapewnić zrównoważone i niepowodujące wylesiania łańcuchy dostaw 
produktów i towarów wprowadzanych na rynek UE, ze szczególnym uwzględnieniem 
zwalczania głównych przyczyn wylesiania związanego z przywozem; uważa, że takie 
ramy powinny być możliwe do wyegzekwowania i zgodne ze standardami i 
zobowiązaniami międzynarodowymi, powinny mieć zastosowanie do całego łańcucha 
dostaw, gdy po uważnej analizie zostanie stwierdzone, że są one funkcjonalne i mogą 
mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów na rynku, w tym do MŚP, oraz że 
powinien im towarzyszyć solidny mechanizm egzekwowania, obejmujący skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary; zwraca uwagę, że działania UE w tym względzie 
nie powinny powodować odebrania dochodów mieszkańcom krajów rozwijających się, 
lecz powinny dawać nowe szanse gospodarcze i umożliwiać całościowe przechodzenie 
na gospodarkę bardziej zrównoważoną; wzywa Komisję, by na odpowiednich 
międzynarodowymi forach ds. handlu towarami popierała zrównoważony charakter 
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łańcuchów dostaw, w tym w odniesieniu do wylesiania i degradacji lasów;

24. wzywa Komisję, by zaproponowała wymogi należytej staranności, według których 
instytucje finansowe powinny wskazywać i zmniejszać konsekwencje środowiskowe i 
społeczne oraz wpływ na prawa człowieka, jakie niesie ze sobą wylesianie wynikające z 
działań UE, by zagwarantować, że żaden podmiot finansowy ani bankowy UE nie 
będzie bezpośrednio ani pośrednio powiązany z wylesianiem, degradacją lasów, 
przekształcaniem lub degradacją ekosystemów naturalnych lub łamaniem praw 
człowieka;

25. podkreśla rolę właścicieli i zarządców lasów w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju 
lasów; podkreśla, że europejski przemysł leśny może przyczynić się do rozwoju 
światowych standardów zrównoważonej gospodarki leśnej; uważa, że również 
europejski przemysł, MŚP i mikroprzedsiębiorstwa z sektora leśnego powinny odegrać 
właściwą rolę w dialogu z krajami partnerskimi dotyczącym dalszego wspierania 
zrównoważoności w całym łańcuchu wartości;

26. wzywa sektor prywatny do bardziej proaktywnego przeciwdziałania wylesianiu w 
łańcuchach dostaw i w inwestycjach przez wywiązanie się z podjętych zobowiązań 
dotyczących wylesiania i zapewnienie pełnej przejrzystości realizacji tych zobowiązań; 
podkreśla, że należy przyciągnąć inwestycje prywatne, by eliminować przyczyny 
wylesiania oraz osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego; 
jednocześnie wzywa Komisję do zacieśnienia współpracy z sektorem prywatnym oraz 
do opracowania odpowiednich instrumentów, by zachęcać pionierów zgodnie z zasadą 
współodpowiedzialności; z zadowoleniem przyjmuje trwający przegląd dyrektywy w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej12 i zachęca Komisję do poprawy jakości i 
zakresu ujawnianych informacji niefinansowych, zwłaszcza w odniesieniu do aspektów 
środowiskowych, a także do wspierania włączenia kwestii lasów do zakresu 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw; ponadto przypomina, że należy 
przestrzegać wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka; popiera trwające 
negocjacje dotyczące stworzenia instrumentu ONZ w dziedzinie praw człowieka, 
wiążącego dla korporacji ponadnarodowych i innych przedsiębiorstw, oraz podkreśla, 
że UE powinna proaktywnie włączyć się w ten proces;

27. wzywa Komisję, aby wraz z sektorem prywatnym i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w kwestie rozwoju oceniła nowe rozwiązania finansowe i 
ubezpieczeniowe na wypadek klęsk żywiołowych w świetle katastrofalnych zdarzeń 
dotykających wielohektarowe obszary leśne;

28. wzywa Komisję do wspierania i pobudzania wprowadzanych przez przemysł innowacji 
i inicjatyw mających poprawić zrównoważony charakter łańcuchów wartości;

29. uważa, że należy koniecznie przekierować przepływy finansowe w danych sektorach 
przemysłu, zarówno prywatne, jak i publiczne, na działania nieprowadzące do 
wylesiania; przypomina, że do 31 grudnia 2021 r. Komisja ma ocenić przepisy 
niezbędne do rozszerzenia zakresu rozporządzenia w sprawie systematyki 

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca 
dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących 
różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 1.
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zrównoważonego rozwoju13 na działalność gospodarczą mającą poważny negatywny 
wpływ na zrównoważenie środowiskowe;

30. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wydajnego korzystania z mieszanych 
mechanizmów finansowania, by przyciągnąć prywatne środki finansowe na odtwarzanie 
lasów;

31. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zaproponowały specjalne środki mające 
udoskonalić ramy polityczne i regulacyjne wspierające ochronę i odtwarzanie lasów 
oraz zrównoważoną gospodarkę leśną na szczeblu światowym oraz by przedstawiły 
wytyczne i konkretne środki dotyczące zrównoważonego planowania przestrzennego; 
apeluje do Komisji, by propagowała wymianę najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi UE oraz między nimi a państwami trzecimi; ponadto wzywa Komisję, 
by zachęcała kraje będące producentami do przeprowadzenia reform prawnych przy 
rzeczywistym i merytorycznym udziale wszystkich zainteresowanych stron, w tym 
społeczeństwa obywatelskiego, ludów tubylczych i społeczności lokalnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem rzeczywistego udziału kobiet;

32. podkreśla, że należy wspierać zrównoważoną gospodarkę leśną i zrównoważoną 
biogospodarkę; uznaje, że zrównoważone modele gospodarki leśnej i zrównoważone 
użytkowanie gruntów na świecie mogą pomóc zapobiegać wylesianiu i degradacji 
lasów oraz powinny opierać się na najwyższych standardach zrównoważonego rozwoju, 
godzących stabilność gospodarczą, środowiskową i społeczną, mających za element 
centralny ochronę różnorodności biologicznej i cennych pochłaniaczy dwutlenku węgla, 
przy zachowaniu ich niezbywalnej wartości, produktywności i usług ekosystemowych; 
wzywa Komisję, by wspierała zrównoważone leśnictwo i rolnictwo oraz by opracowała 
mechanizmy zachęcające drobnych producentów rolnych i społeczności lokalne do 
utrzymywania i ulepszania usług i produktów ekosystemowych uzyskiwanych dzięki 
zrównoważonemu leśnictwu i rolnictwu; podkreśla znaczenie systemów rolno-leśnych 
dla produkcji rolnej, dywersyfikacji, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do 
niej oraz dla zapobiegania pustynnieniu; zwraca uwagę, że te systemy rolno-leśne 
charakteryzuje większa wydajność użytkowania gruntów niż w innych systemach 
rolniczych; apeluje o zmianę służącą systematycznemu zachęcaniu do utrzymywania 
istniejących systemów rolno-leśnych o wysokiej wartości przyrodniczej, ułatwianiu ich 
odnowy oraz budowaniu zdolności w celu doskonalenia tej metody produkcji rolnej;

33. podkreśla, że ze środków programu „Horyzont 2020” sfinansowano już istotne badania 
naukowe i innowacje służące przechodzeniu na bardziej zrównoważone praktyki 
użytkowania gruntów i łańcuchy dostaw z myślą o powstrzymaniu wylesiania i 
degradacji lasów; apeluje o więcej środków finansowych, by umożliwić dalsze 
wspieranie tych obszarów w programie „Horyzont Europa”; 

34. zwraca uwagę na katowicką deklarację ministerialną „Lasy dla klimatu” przyjętą przez 
wspólnotę międzynarodową 12 grudnia 2018 r. podczas Konferencji Stron UNFCCC 
oraz fakt, że w deklaracji tej podkreślono znaczenie lasów i wykorzystania drewna dla 
przeciwdziałania zmianie klimatu oraz ujęto tę problematykę w kontekście innych 
międzynarodowych celów i decyzji dotyczących lasów; zauważa, że zgodnie z tą 

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13.
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deklaracją cele te można osiągnąć tylko w drodze wielofunkcyjnego aktywnego 
gospodarowania lasami, oznaczającego taką strategię zarządzania, w której uwzględnia 
się i wyważa wszystkie cele związane z lasami, takie jak składowanie dwutlenku węgla, 
ochrona gatunków i gleb, pozyskiwanie surowców, wypoczynek i produkcja żywności;

35. podkreśla, że leśnictwo wraz z rolnictwem odgrywa kluczową rolę w gospodarowaniu 
zasobami naturalnymi i użytkowaniu gruntów na obszarach wiejskich w UE i na 
świecie; odnotowuje związku z tym zróżnicowanie między państwami członkowskimi 
pod względem gospodarki leśnej, własności lasów, systemów rolno-leśnych i 
istniejących możliwości;

36. podkreśla, że metody osiągania celów określonych w pakiecie „Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków” nie mogą prowadzić do wylesiania i degradacji lasów w 
innych częściach świata; dlatego wzywa Komisję, by do 2021 r. przeanalizowała 
odpowiednie aspekty sprawozdania załączonego do rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) 2019/80714 oraz by w razie potrzeby bez zbędnej zwłoki, a w każdym 
razie przed 2023 r. przeprowadziła przegląd tego rozporządzenia na podstawie 
aktualnego stanu wiedzy naukowej i zgodnie z zasadą ostrożności; zwraca się do 
Komisji o ponowną ocenę danych dotyczących soi i jak najszybsze – najpóźniej do 
2030 r. – wycofanie biopaliw związanych ze znacznym ryzykiem pośredniej zmiany 
sposobu użytkowania gruntów (ILUC);

37. podkreśla potrzebę zmniejszenia zużycia drewna i produktów z drewna w UE przez 
wspieranie gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, zminimalizowanie ilości 
wytwarzanych odpadów i zwiększanie świadomości konsumentów na temat 
ekologicznych konsekwencji użytkowania towarów z drewna;

38. przypomina list podpisany przez ponad 700 naukowców, apelujących o naukowo 
uzasadniony przegląd dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza o 
niezaliczanie określonych rodzajów biomasy drzewnej do osiągania wyznaczonego celu 
oraz o nieuznawanie ich za kwalifikujące się do otrzymania wsparcia;

39. potępia zwiększone wykorzystanie drewna jako biopaliwa i źródła bioenergii, gdyż 
wywiera to presję na lasy europejskie i światowe w związku z coraz większym popytem 
na energię ze źródeł odnawialnych;

40. zwraca uwagę, że na szczycie COP23 szereg krajów mających duże zasoby lasów 
pierwotnych i lasów o dużej różnorodności biologicznej, a reprezentujących połowę 
ludności świata opowiedziało się za większym wykorzystaniem drewna i innych 
materiałów roślinnych do wytwarzania energii15; ponownie podkreśla, że UE nie 

14 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o wysokim ryzyku 
spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których zaobserwowano znaczącą 
ekspansję obszaru produkcji na tereny zasobne w pierwiastek węgla oraz certyfikowania biopaliw, biopłynów i 
paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, Dz.U. L 133 z 
21.5.2019, s. 1.
15 Doyle, A. i Roche, A. „Nineteen nations say they’ll use more bioenergy to slow climate change” [19 państw 
oświadcza, że będzie wykorzystywać więcej bioenergii, by spowolnić zmianę klimatu], Reuters, 16 listopada 
2017 r., http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-
bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO.  

http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO
http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO
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powinna dawać złego przykładu i musi zapewnić, że zasady polityki w dziedzinie 
energii ze źródeł odnawialnych nie będą prowadziły do dziesiątkowania i degradacji 
ekosystemów;

41. apeluje do Komisji i państw członkowskich o pełne uwzględnienie wpływu większego 
zużycia biopaliw na wylesianie; apeluje zatem do Komisji o dogłębne zreformowanie 
polityki UE w dziedzinie bioenergii przez zmianę dyrektywy o odnawialnych źródłach 
energii;

42. apeluje do Komisji, by zapewniła skuteczne środki na rzecz zrównoważonej produkcji i 
wykorzystania paliw drzewnych, w tym w związku z wysokim poziomem przywozu 
granulatu drzewnego do UE i ryzyka, jakie ten przywóz może stanowić dla lasów w 
państwach trzecich; uważa, że należy zachęcać do stosowania zasady kaskadowego 
wykorzystania, które może służyć poprawie efektywnego gospodarowania zasobami;

43. przypomina, że na całym świecie około 2,6 mld ludzi do przygotowywania posiłków 
używa tradycyjnej biomasy, głównie drewna i węgla drzewnego, a niemal trzy czwarte 
spośród nich nie ma dostępu do wydajnych pieców kuchennych; wzywa UE, by bardziej 
wspierała państwa trzecie w przechodzeniu na zrównoważone i odnawialne źródła 
energii niepochodzące z drewna oraz w zmniejszaniu potrzeby wylesiania wynikającej z 
użytkowania drewna jako paliwa; podkreśla, że gdyby systemy energetyczne państw 
trzecich były bardziej zdecentralizowane, możliwe byłoby bezpośrednie przejście na 
zrównoważone odnawialne źródła energii;

44. zauważa, że rolnictwo coraz bardziej zyskuje na znaczeniu społecznym i gospodarczym, 
ponieważ liczba ludności na świecie rośnie i wymaga zwiększenia produkcji żywności 
oraz towarów rolnych, a jednocześnie łagodzenia zmiany klimatu; zauważa z 
zaniepokojeniem, że według szacunków na całym świecie straty żywności od chwili 
zbioru, uboju lub połowu do konsumpcji wynoszą 14 %16, oraz podkreśla, że należy 
podjąć spójne działania, by zapobiegać stratom i marnotrawieniu żywności w całym 
łańcuchu żywnościowym oraz szybko reagować na kryzysy mogące powodować 
niedobory żywności;

45. podkreśla, że należy propagować zrównoważone żywienie, uświadamiając 
konsumentom, jaki wpływ mają wzorce konsumpcji, i udzielając informacji o rodzajach 
diety lepszych dla zdrowia ludzkiego i mających mniejszy ślad środowiskowy;

46. podkreśla, że potrzebne są dalsze istotne postępy w tworzeniu i wdrażaniu unijnej 
strategii dotyczącej roślin wysokobiałkowych oraz w zapewnianiu solidnej produkcji 
roślin wysokobiałkowych w UE, by zmniejszyć ryzyko wylesiania związane z tymi 
uprawami w innych częściach świata, zmniejszyć zależność od przywozu i obniżyć 
presję na lasy spowodowaną zmianą użytkowania gruntów; podkreśla, że postępy takie 
należy osiągnąć między innymi dzięki powszechniejszemu zmianowaniu upraw w 
połączeniu ze wsparciem i wytycznymi dla rolników na obszarach nadających się do 
uprawy roślin wysokobiałkowych oraz że takie działania zmniejszyłyby zależność od 
przywozu, a także wylesianie, degradację lasów i presję na lasy spowodowaną zmianą 
użytkowania gruntów; apeluje zatem o wprowadzenie kryteriów zrównoważoności w 

16 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/ 

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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przywozie białka roślinnego;

47. uważa, że w polityce UE należy zająć się przyczynami wylesiania, by tym samym 
zapewnić spójność różnych dziedzin polityki związanych z lasami i zmniejszyć presję 
na lasy; uważa, że takie ramy polityczne sprzyjałyby rozwojowi coraz bardziej 
innowacyjnego, zrównoważonego i wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
zmniejszyłyby straty żywności w całym łańcuchu żywnościowym dzięki zastosowaniu 
nowych technologii; zauważa, że wyznaczone w tych ramach cele można osiągnąć, 
zapewniając rolnikom łatwy dostęp do finansowania, by mogli nabywać nowoczesne i 
wysoce precyzyjne technologie rolnicze;

48. podkreśla, że rolnicy odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu naszych podstawowych 
potrzeb rolnych i żywnościowych, a ich działalność jest uzależniona od takich zasobów 
naturalnych jak gleba, woda i lasy; zauważa, że uznanie wielofunkcyjności lasów ma 
zasadnicze znaczenie dla właściwego zarządzania naszym światowym dziedzictwem 
leśnym; podkreśla, że wszystkie aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe – od 
tradycyjnej produkcji drewna i innych produktów po usługi ekosystemowe, 
różnorodność biologiczną i inne korzyści środowiskowe, takie jak pochłanianie i 
składowanie dwutlenku węgla, które zapobiegają erozji gleby oraz poprawiają jakość 
powietrza i wody – są współzależne i wzajemnie ze sobą powiązane; podkreśla, że takie 
aspekty wymagają całościowego i spójnego podejścia do ochrony i odtwarzania lasów 
oraz zarządzania nimi, a także do rozwiązania problemu wylesiania;

49. wzywa Komisję i państwa członkowskie do konkretnych działań w celu harmonizacji 
danych oraz poprawy dostępności informacji i danych z dotychczasowych i nowych 
narzędzi monitorowania i oceny lasów na świecie i w UE, a także do zapewnienia 
rozpowszechniania informacji w formie przystępnej, łatwej w użyciu i zrozumiałej dla 
organów regulacyjnych i egzekwujących, obywateli, konsumentów i sektora 
prywatnego oraz gotowej do wykorzystania przez decydentów politycznych; wzywa 
państwa członkowskie, aby poprawiły statystyki dotyczące ilości kupowanego przez nie 
drewna, ze wskazaniem, ile mogły zamówić materiału ze źródeł zrównoważonych, 
legalnych i objętych zezwoleniem FLEGT;

50. wzywa Komisję i państwa członkowskie do większych starań o poprawę dostępności i 
jakości wiarygodnych informacji o zasobach leśnych i zmianach użytkowania gruntów 
oraz do ujednolicenia tych informacji, by umożliwić świadome kształtowanie polityki 
dzięki udziałowi wielu zainteresowanych stron, w tym w krajach partnerskich;

51. podkreśla, że wiarygodne i niezawodne monitorowanie lasów i udostępnianie 
informacji mają zasadnicze znaczenie dla lepszego zarządzania lasami i wypełnienia 
zobowiązań do położenia kresu wylesianiu w krajach partnerskich; wzywa UE do 
zwiększenia wsparcia finansowego i technicznego dla krajów partnerskich, by osiągnąć 
te cele i pomóc im uzyskać wiedzę specjalistyczną niezbędną do doskonalenia 
lokalnych struktur gospodarowania lasami i do poprawy rozliczalności;

52. podkreśla, że nielegalne pozyskiwanie drewna to praktyka utrzymująca się nie tylko w 
państwach trzecich, lecz także w UE; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zdecydowanego przeciwdziałania nielegalnemu pozyskiwaniu drewna i do zwalczania 
tego procederu; wzywa Komisję do stworzenia europejskiego systemu nadzoru nad 
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lasami i ich ochrony z systemem monitorowania wykorzystującym GNSS (Galileo i 
Copernicus) oraz sieci naziemne w celu monitorowania pozyskiwania drewna od ścinki 
przez zwózkę do zakładu przetwórstwa aż po jego opuszczenie; podkreśla, że Komisja 
powinna skupić się na przeciwdziałaniu nielegalnemu pozyskiwaniu drewna przez 
lepsze wdrażanie rozporządzenia w sprawie drewna17 oraz FLEGT; podkreśla potrzebę 
zwiększenia wiedzy społeczeństwa na temat społecznych i gospodarczych skutków 
nielegalnego pozyskiwania drewna oraz przestępstw związanych z lasami;

53. przypomina, że ryzyko pożarów lasów prawdopodobnie wzrośnie w wyniku zmiany 
klimatu; podkreśla w związku z tym, że trzeba zrobić znacznie więcej w dziedzinie 
zapobiegania i gotowości, wspólnie pracując na arenie międzynarodowej nad 
narzędziami wczesnego ostrzegania oraz środkami służącymi odporności na klęski 
żywiołowe i zmniejszaniu ryzyka; zaleca Komisji dalsze wspieranie rozwoju systemów 
informacyjnych na szczeblu światowym (takich jak globalny system informacji o 
pożarach lasów) i regionalnym (takich jak europejski system informacji o pożarach 
lasów), by monitorować skutki pożarów lasów; wzywa Komisję, by wykorzystała 
dostępną jej wiedzę fachową oraz by rozszerzyła zakres zastosowania systemu 
satelitarnego Copernicus REDD+ na wspieranie światowego monitorowania wylesiania 
i zagrożeń dla lasów we współpracy z państwami trzecimi;

54. przypomina, że polityka handlowa i inwestycyjna UE powinna obejmować wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania rozdziały dotyczące zrównoważonego rozwoju, w pełni 
zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami, zwłaszcza z porozumieniem paryskim, a 
także z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO); z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że Komisja zamierza włączać porozumienie paryskie do wszystkich przyszłych 
umów handlowych i inwestycyjnych jako ich zasadniczy element; wzywa Komisję do 
zapewnienia, że wszystkie przyszłe umowy handlowe i inwestycyjne, zarówno umowy 
kompleksowe, jak i odpowiednie porozumienia częściowe, będą zawierały wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania postanowienia mające zapobiegać wylesianiu i 
degradacji lasów, w tym postanowienia antykorupcyjne ukierunkowane na walkę z 
nielegalnym pozyskiwaniem drewna;

55. z zadowoleniem przyjmuje zasadę „nie szkodzić” podkreśloną w komunikacie w 
sprawie Europejskiego Zielonego Ładu; zaleca w związku z tym, by Komisja lepiej 
oceniła wpływ dotychczasowych umów handlowych na wylesianie i zapewniła 
włączenie ambitniejszych przepisów o ochronie lasów, różnorodności biologicznej i 
zrównoważonym leśnictwie do rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju we wszystkich umowach o wolnym handlu i inwestycjach;

56. wzywa Komisję do zapewnienia, by wszystkie oceny wpływu na zrównoważony rozwój 
i inne odpowiednie oceny obejmowały ocenę wpływu umów handlowych na stan lasów, 
różnorodność biologiczną i prawa człowieka, prowadzoną w konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, oraz by wnioski z tych ocen były następnie 
w pełni uwzględniane przy negocjowaniu i zawieraniu takich umów;

57. podkreśla, że należy dalej poprawiać wdrażanie i egzekwowanie rozporządzenia w 

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, Dz.U. L 295 
z 12.11.2010, s. 23.
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sprawie drewna, by jak najlepiej przeciwdziałać handlowi przywożonym i europejskim 
nielegalnie pozyskiwanym drewnem i produktami wytworzonymi z takiego drewna; 
zwraca również uwagę, że niezbędne są dokładniejsze kontrole przywozu drewna i 
produktów z drewna na granicach UE, by zagwarantować rzeczywistą zgodność 
przywożonych produktów z kryteriami wymaganymi do wprowadzenia na terytorium 
UE; przypomina, że kwestię drewna z regionów ogarniętych konfliktami zapisano już w 
planie działań FLEGT, lecz działania podjęte w tym obszarze są niewystarczające; 
wzywa Komisję, by wywiązała się z zobowiązania do rozszerzenia obowiązku 
dochowania należytej staranności zapisanego w rozporządzeniu w sprawie drewna, tak 
by po zbliżającym się przeglądzie obowiązkiem tym objęte było drewno z regionów 
ogarniętych konfliktami; podkreśla, że doskonaleniu dotychczasowych strategii 
politycznych musi towarzyszyć większa spójność polityki, aby polityka UE, włącznie z 
polityką handlową, nie powodowała negatywnych skutków dla środowiska lub ludzi;

58. zauważa z ubolewaniem, że obecny poziom monitorowania przywozu drewna i 
produktów z drewna do UE jest niewystarczający, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawdzanie 
zgodności z kryteriami, od których spełnienia uzależnia się wjazd do UE;

59. przypomina, że umowy o dobrowolnym partnerstwie FLEGT mają zapewniać legalne 
wytwarzanie całego drewna i wszystkich produktów z drewna przywożonych z krajów 
partnerskich do UE i objętych zakresem tych umów; podkreśla, że ogólnie celem umów 
o dobrowolnym partnerstwie jest stymulowanie zmian systemowych w leśnictwie z 
myślą o rozwijaniu zrównoważonej gospodarki leśnej, zwalczaniu nielegalnego 
pozyskiwania drewna i wspieraniu ogólnoświatowych starań o powstrzymanie 
wylesiania i degradacji lasów; podkreśla, że umowy o dobrowolnym partnerstwie to 
ważne ramy prawne dla UE i jej krajów partnerskich, których powstanie umożliwiły 
dobra współpraca i zaangażowanie zainteresowanych państw;

60. z zadowoleniem przyjmuje postępy osiągnięte dzięki umowom o dobrowolnym 
partnerstwie FLEGT, a także pogłębiony dialog nawiązany w niektórych krajach 
między rządami, przemysłem a społeczeństwem obywatelskim w wyniku procesu 
realizacji umowy o dobrowolnym partnerstwie; zauważa, że dotychczas siedem państw 
ratyfikowało umowy o dobrowolnym partnerstwie z UE (Kamerun, Republika 
Środkowoafrykańska, Ghana, Indonezja, Liberia, Republika Konga i Wietnam), a 
spośród tych państw Indonezja jest pierwszym i jak dotąd jedynym partnerem umowy o 
dobrowolnym partnerstwie, w którym od 2016 r. funkcjonuje system zezwoleń FLEGT, 
oraz że UE zakończyła negocjacje i parafowała umowy o dobrowolnym partnerstwie z 
Hondurasem i Gujaną, a negocjacje z sześcioma innymi krajami (Wybrzeżem Kości 
Słoniowej, Demokratyczną Republiką Konga, Gabonem, Laosem, Tajlandią i Malezją) 
jeszcze trwają; podkreśla, że umowy o dobrowolnym partnerstwie dają bardzo 
skuteczne ramy ustanawiania dobrego partnerstwa z tymi krajami oraz że należy 
wspierać kolejne umowy o dobrowolnym partnerstwie z dalszymi partnerami; jest 
przekonany, że UE powinna kontynuować współpracę z krajami, które zawarły umowy 
o dobrowolnym partnerstwie FLEGT, aby pozostać atrakcyjną alternatywą dla rynków 
eksportowych o mniej rygorystycznych normach środowiskowych; uznaje znaczenie 
rozporządzenia FLEGT18 i rozporządzenia w sprawie drewna w zapobieganiu 

18 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu 
zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT, Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.
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wprowadzania na rynek UE nielegalnie pozyskanego drewna; wzywa UE, by 
zwiększyła finansowanie FLEGT; z zadowoleniem przyjmuje planowaną przez Komisję 
ocenę adekwatności rozporządzenia FLEGT oraz rozporządzenia w sprawie drewna, 
również jako okazję do poprawy egzekwowania przepisów tych rozporządzeń i 
rozszerzenia zakresu ich stosowania;

61. apeluje do Komisji, by doskonaląc dotychczasową politykę, dbała o spójność umów o 
dobrowolnym partnerstwie FLEGT ze wszystkimi dziedzinami polityki, w tym z 
polityką dotyczącą rozwoju, środowiska, rolnictwa i handlu; wzywa Komisję do 
negocjowania norm przywozu drewna w przyszłych dwu- lub wielostronnych umowach 
handlowych, by nie zaprzepaścić sukcesów osiągniętych wraz z państwami 
produkującymi drewno dzięki planowi działania FLEGT;

62. uważa, że proces wydawania zezwoleń FLEGT jest uzupełnieniem dobrowolnej 
certyfikacji przez stronę trzecią oraz że jest to szczególnie korzystne dla mniejszych 
podmiotów, które często mają trudności z uzyskaniem zezwoleń w systemach sektora 
prywatnego;

63. wzywa Komisję do zacieśnienia współpracy międzynarodowej przez intensywniejsze 
działania na kluczowych forach międzynarodowych, w tym w WTO i w Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); wzywa Komisję, by w walce z 
wylesianiem i zmianą klimatu spowodowanymi przywozem poszukiwała wraz z 
partnerami handlowymi i innymi krajami importującymi możliwości współpracy wielo- 
i dwustronnej lub fakultatywnej, włącznie z przyspieszeniem negocjacji w WTO 
dotyczących umowy w sprawie towarów środowiskowych, a jednocześnie by chroniła 
możliwości legalnego handlu oraz umacniała zrównoważone zarządzanie gruntami i 
rolnictwo, własność gruntów i dobre rządy w państwach trzecich;

64. podkreśla, że wszystkie nowe umowy handlowe, w tym z Mercosurem i innymi 
podmiotami, zawierają jednoznaczne zobowiązania do przeciwdziałania wylesianiu;

65. wzywa Komisję, by wykorzystywała nowe przepisy rozporządzenia 
antydumpingowego19 dotyczące polityki środowiskowej i klimatycznej;

66. wzywa UE, aby ściślej wiązała politykę handlową z polityką rozwoju, między innymi 
przez lepsze wdrażanie reguł ogólnego systemu preferencji taryfowych plus (GSP+) w 
krajach partnerskich; apeluje do Komisji, by wraz z beneficjentami GSP+ pracowała 
nad planami działania w dziedzinie gospodarki leśnej w celu zapewnienia skutecznej 
realizacji ich zobowiązań w dziedzinie środowiska;

67. podkreśla, że stan zagrożenia klimatycznego i skutki masowej utraty różnorodności 
biologicznej to poważne zagrożenia dla praw człowieka; wzywa UE i Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych, by starannie oceniły, jak podejmowane działania 
zewnętrzne mogą najlepiej przyczynić się do holistycznego podejścia opartego na 
prawach człowieka, ukierunkowanego na powstrzymanie utraty różnorodności 
biologicznej, wylesiania i degradacji lasów; wzywa UE, by dalej wspierały włączenie 

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii 
Europejskiej, Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
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idei różnorodności biologicznej jako prawa człowieka do globalnych ram różnorodności 
biologicznej na okres po 2020 roku;

68. podkreśla, że należy sprzyjać podejściu ukierunkowanemu na integracyjne partnerstwo 
z państwami trzecimi na wszystkich szczeblach, by dalej zwalczać wylesianie i 
degradację lasów, umacniać zrównoważone gospodarowanie gruntami i zrównoważone 
rolnictwo, prawa własności ziemi i dobre sprawowanie rządów, a jednocześnie 
przestrzegać praw człowieka oraz praw ludów tubylczych, drobnych producentów i 
społeczności lokalnych; wzywa Komisję do zacieśnienia współpracy z państwami 
trzecimi przez udzielanie pomocy technicznej, wymianę informacji i dobrych praktyk w 
zakresie ochrony, zachowania i zrównoważonego wykorzystania lasów, gospodarki o 
obiegu zamkniętym, zrównoważonej biogospodarki, energii ze źródeł odnawialnych, 
zrównoważonego inteligentnego rolnictwa, agroekologii i systemów rolno-leśnych, przy 
jednoczesnym uznaniu inicjatyw sektora prywatnego dotyczących zrównoważonego 
rozwoju, takich jak systemy sprawiedliwego handlu; apeluje o dalsze wzmacnianie 
zewnętrznego wymiaru Europejskiego Zielonego Ładu za pośrednictwem sojuszy i 
partnerstw służących podejmowaniu światowych wyzwań, takich jak zmiana klimatu i 
różnorodność biologiczna, a jednocześnie sprzyjaniu rozwojowi społeczno-
gospodarczemu krajów partnerskich;

69. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza zapewnić włączenie tematu 
wylesiania do dialogów politycznych na szczeblu krajowym i regionalnym, i zachęca 
Komisję do rozbudowywania umów o partnerstwie o ochronę lasów i ekosystemów, 
propagowanie praw człowieka, zwłaszcza praw ludów tubylczych i społeczności 
lokalnych, w tym kobiet, a także o wsparcie rzeczywistego udziału podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego i obrońców środowiska; podkreśla, że tego rodzaju 
dialogi należy prowadzić ze wszystkimi krajami będącymi producentami, w tym z 
krajami rozwiniętymi;

70. z zadowoleniem przyjmuje plan Komisji, by wspierać kraje partnerskie w tworzeniu i 
wdrażaniu przepisów mogących zachęcać do lepszej ochrony lasów i zarządzania nimi, 
gospodarowania i zarządzania gruntami, w tym, w stosownych przypadkach, uznania 
praw własności gruntów przynależnych ludom tubylczym i społecznościom lokalnym, a 
także powiązanych środków zarządzania, takich jak strategie łagodzenia zmiany klimatu 
i dostosowywania się do niej, oraz zaleca Komisji uwzględnianie tych aspektów w jej 
refleksjach i działaniach; zwraca uwagę, że takie przepisy powinny nie tylko służyć 
potrzebom krajowym, lecz również być zaliczane do ustalonych na szczeblu krajowym 
wkładów krajów partnerskich w ramach porozumienia paryskiego, a także do ich 
krajowych strategii i planów działania na rzecz różnorodności biologicznej w ramach 
Konwencji o różnorodności biologicznej;

71. wzywa UE, by wspierała kraje partnerskie w realizacji działań, które pomogą im 
dostosować się do wymogów wprowadzanych przez UE, by przeciwdziałać wylesianiu 
wynikającemu z przywozu, i wzywa do zacieśnienia współpracy oraz do podjęcia 
niezbędnych i skutecznych środków zapobiegających przekierowywaniu handlu 
towarami związanymi z wylesianiem i degradacją lasów do innych regionów świata; 
wzywa Komisję do zapewnienia, że wsparcie UE na rzecz polityki rolnej, 
infrastruktury, górnictwa, obszarów miejskich, podmiejskich i wiejskich w krajach 
partnerskich nie przyczynia się do wylesiania i degradacji lasów; zachęca Komisję, by 
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w zapowiadanym Instrumencie Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej (ISWMR) wraz z państwami członkowskimi poparła unijny mechanizm 
techniczny i finansowy będący katalizatorem finansowania działań partnerów na rzecz 
zrównoważonego wykorzystania, ochrony i odtwarzania lasów oraz doskonalenia 
zrównoważonej, niepowodującej wylesiania produkcji rolnej, a także by ujęła w nim 
problem górnictwa mającego negatywne skutki dla lasów;

72. apeluje, by sektor leśnictwa zajmował ważne miejsce w przyszłym ISWMR oraz by w 
pełni wykorzystano potencjał Planu inwestycji zewnętrznych i regionalnych 
instrumentów łączonych do przyciągnięcia funduszy prywatnych na potrzeby 
zrównoważonej gospodarki leśnej (zalesiania, aktywnego zalesiania i ponownego 
zalesiania), zrównoważonej turystyki i systemów rolno-leśnych, a także by 
przedsiębiorstwa podejmowały inicjatywy służące wyeliminowaniu z łańcuchów 
dostaw produktów powodujących wylesianie, z myślą o osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju;

73. zaleca, by Komisja i państwa członkowskie wskazały, jak skutecznie upowszechniać w 
innych państwach innowacyjne praktyki UE dotyczące gospodarki o obiegu 
zamkniętym, zrównoważonej biogospodarki, energii ze źródeł odnawialnych, 
inteligentnego rolnictwa i innych istotnych obszarów;

74. zwraca się do Komisji, by składała regularne sprawozdania dotyczące tendencji w 
wylesianiu oraz eksploatacji terenów zasobnych w pierwiastek węgiel, np. torfowisk, w 
państwach trzecich;

75. zachęca do wdrażania środków wsparcia służących podnoszeniu wydajności rolnictwa 
w danych krajach, by zmniejszyć społeczną i gospodarczą presję spowodowaną 
wylesianiem i eksploatacją torfowisk;

76. popiera zamiar Komisji, by w imieniu UE na kluczowych forach międzynarodowych 
wspierać przyjmowanie i wdrażanie surowych zobowiązań i regulacji służących 
powstrzymaniu wylesiania i degradacji lasów oraz sprzyjających odtwarzaniu lasów; 
uważa, że UE musi świecić przykładem; podkreśla, że wdrażając środki ochrony lasów 
należy uwzględniać krajową, regionalną i lokalną wiedzę fachową oraz praktyki 
stosowane na tych szczeblach; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Zgromadzenia 
Ogólnego Narodów Zjednoczonych o ogłoszeniu dekady 2021–2030 Dekadą 
Odtwarzania Ekosystemów; podkreśla, że za ogłoszeniem przez ONZ takiej dekady stoi 
przekonanie, że odtwarzanie ekosystemów to ważne rozwiązanie przyrodnicze, które 
umożliwi osiągnięcie wielu celów zrównoważonego rozwoju;

77. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego popierania ochrony lasów przez 
tworzenie, konsolidację i skuteczne zarządzanie sieciami obszarów chronionych, w tym 
leśnych, takimi jak NaturAfrica 2030, zwłaszcza w państwach będących głównymi 
producentami drewna; przyznaje, że przyczynia się to również do zachowania 
różnorodności biologicznej i umocni pozycję UE na kolejnej Konferencji Stron 
Konwencji o różnorodności biologicznej;

78. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza zacieśnić współpracę 
międzynarodową dotyczącą polityki i środków służących ochronie i odtwarzaniu lasów 
na świecie oraz zrównoważonemu zarządzaniu nimi, by zapobiegać globalnemu 
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wylesianiu na kluczowych forach międzynarodowych; zwraca uwagę, że obecna 
definicja lasu i klasyfikacja lasów oraz inne istotne koncepcje i zasady dotyczące 
zrównoważonej gospodarki leśnej, stosowane przez właściwe instytucje, np. FAO, mają 
charakter ściśle techniczny i nie odzwierciedlają w pełni różnorodności ekosystemów 
leśnych; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do współpracy z tymi 
forami, w tym w celu ujednolicenia stosowanej terminologii, koncepcji i danych 
statystycznych (np. pojęć starych kompleksów leśnych niezakłóconych działalnością 
człowieka, plantacji, zrównoważonej gospodarki leśnej, gospodarki leśnej bliskiej 
naturze czy łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania), a także w celu 
zapewnienia spójności przyjmowanych środków i polityki;

79. wzywa Komisję do wznowienia negocjacji w sprawie międzynarodowej konwencji o 
lasach, która przyczyniłaby się do zarządzania lasami, ich ochrony i zrównoważonego 
rozwoju, a także pozwoliłaby utrzymać ich liczne i uzupełniające się funkcje i sposoby 
wykorzystania, w tym przez działania służące zalesianiu i ponownemu zalesianiu oraz 
ochronie lasów; podkreśla, że w takiej konwencji należy uwzględnić społeczne, 
gospodarcze, ekologiczne i duchowe potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń oraz 
uznać kluczową rolę wszystkich rodzajów lasów w utrzymywaniu procesów 
ekologicznych i równowagi ekologicznej oraz we wspieraniu tożsamości, kultury i praw 
ludów tubylczych, ich społeczności oraz innych społeczności i mieszkańców lasów;

80. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zawsze włączały do polityki rozwoju oraz 
do wszystkich programów inwestycji i wsparcia dla krajów producenckich przepisy 
dotyczące wylesiania oraz degradacji lasów i innych ekosystemów naturalnych, a także 
utraty różnorodności biologicznej i łamania praw człowieka, a ponadto by rozważyły 
uzależnienie inwestycji i wsparcia od przestrzegania tych przepisów;

81. uznaje znaczenie przepisów międzynarodowych, takich jak VGGT, dla jasności prawa i 
uznawanych na arenie międzynarodowej norm dotyczących dobrych praktyk 
odpowiedzialnego zarządzania tytułami własności gruntów; zwraca się do Komisji, by 
poparła upowszechnianie i stosowanie VGGT na szczeblu globalnym, regionalnym i 
krajowym; podkreśla, że potrzebne jest skuteczne niezależne monitorowanie i 
egzekwowanie przepisów, w tym odpowiednie mechanizmy rozstrzygania sporów i 
rozpatrywania skarg, by zapewnić przestrzeganie VGGT;

82. wzywa do zacieśnienia współpracy między UE a grupą państw Afryki, Karaibów i 
Pacyfiku (AKP), by zająć się coraz poważniejszym problemem wylesiania i 
pustynnienia w krajach AKP, opracowując plany działania służące poprawie 
gospodarowania lasami i ochronie lasów, z uwzględnieniem przyczyn wylesiania 
leżących zarówno w samym sektorze leśnym, jak i poza nim, oraz z uznaniem 
znaczenia drewna tropikalnego dla gospodarki państw AKP pozyskujących drewno ze 
swoich lasów;

83. wzywa UE i państwa członkowskie do zapewnienia spójności poszczególnych dziedzin 
polityki zgodnie z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju zapisaną w art. 208 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

84. dostrzega i popiera konkluzje FAO dotyczące znaczenia zrównoważonego użytkowania 
gruntów na świecie dla zwalczania ubóstwa;



RR\1210659PL.docx 23/57 PE648.567v03-00

PL

85. zwraca uwagę, że lasy mają duży wkład w bezpieczeństwo żywnościowego na świecie 
oraz w źródła utrzymania i pożywienia w krajach rozwijających się, a także są ważnym 
źródłem dochodów dla miejscowych społeczności; przypomina, że postępy na drodze 
do zrównoważonego rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonej 
gospodarki leśnej powinny być jednocześnie głównymi elementami Agendy 2030;

86. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Lasy porastają około 30 % powierzchni ziemi i znajduje się w nich 80 % różnorodności 
biologicznej. Już samo to stwierdzenie mogłoby wystarczyć do uzasadnienia konieczności ich 
ochrony. Nie jest to jednak bynajmniej jedyny argument. Lasy mają szczególną wartość 
społeczną, kulturową i duchową, a jednocześnie pełnią szereg funkcji, zarówno 
produkcyjnych, jak i niezwiązanych z produkcją – środowiskowych i społecznych. Między 
innymi regulują cykl hydrologiczny, poprawiają jakość powietrza i pochłaniają dwutlenek 
węgla. Są również siedliskiem wielu gatunków, w tym licznych gatunków zagrożonych, i 
domem wielu społeczności lokalnych, w tym ludów tubylczych. Od kilkudziesięciu lat stale 
rośnie presja na realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasów, a wraz z nią rośnie też na całym 
świecie zapotrzebowanie na autentyczną dziką przyrodę. Wszystko to sprawiło, że ścisła 
ochrona lasów znalazła się wśród priorytetów społeczności na całym świecie. 

Różnorodność istniejących drzewostanów jest niebywała: od pierwotnych lasów tropikalnych 
i przybrzeżnych lasów namorzynowych przez lasy strefy umiarkowanej po subarktyczne lasy 
borealne. Ta rozmaitość należy do najważniejszych aspektów, które należy mieć stale na 
uwadze w refleksji nad dalszym rozwojem prawodawstwa mającego poprawić ochronę 
lasów na świecie. Przyjęte rozwiązania muszą tę różnorodność odzwierciedlać. Nie da się 
bowiem znaleźć uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich rodzajów drzewostanów. 
Jednocześnie należy zauważyć niezbyt pozytywny fakt: presja na lasy rośnie pod wszystkimi 
szerokościami geograficznymi, co prowadzi do stopniowej degradacji drzewostanów, a często 
wręcz do ich zaniku. W samych tylko latach 1990–2016 powierzchnia lasów na świecie zmalała 
o 1,3 mln km2, zatem co godzinę świat traci lasy wielkości równej powierzchni 800 boisk 
piłkarskich. Prawie na pewno nie uda się osiągnąć celu wyznaczonego przez Komisję w 
komunikacie w sprawie wylesiania (COM(2008)0645), czyli do roku 2020 zmniejszyć ubytek 
powierzchni lasów tropikalnych brutto o 50 %. Stosunek do lasów można przy tym w pewnej 
mierze postrzegać jako wskaźnik kulturowej dojrzałości rodzaju ludzkiego.

Masowe wylesianie i degradacja dotyczy w dużej mierze lasów tropikalnych. Na przykład 
lasy namorzynowe występowały w przeszłości na 75 % długości tropikalnej linii brzegowej; 
obecnie ponad połowę zniszczono, głównie na potrzeby budownictwa i akwakultury, a także z 
powodu zanieczyszczenia i niezrównoważonego zarządzania. Pod dużą presją znajduje się 
Amazonia, jeden z priorytetowych obszarów ochrony lasów na świecie ze względu na jej 
rozmiary oraz ze względu na to, że rząd brazylijski de facto wspiera wylesianie, a w 2019 r. 
niemal o 50 % w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła liczba umyślnie spowodowanych 
pożarów lasów. To właśnie lasy tropikalne stanowią znaczną część obszarów tradycyjnie 
zamieszkiwanych przez ludy tubylcze. Są one właścicielami lub zarządzającymi 35 % lasów 
pierwotnych, zwłaszcza tropikalnych; badania pokazują, że na obszarach tubylczych, gdzie 
stosowane są systemy zwyczajowego utrzymania gruntów, wskaźnik wylesiania jest dwu-, a 
nawet trzykrotnie niższy niż na innych obszarach1.

W związku z ważną pozytywną rolą pierwotnych lasów tropikalnych należy również 

1 DING, Helen et al. Climate Benefits, Tenure Costs. The Economic Case For Securing Indigenous Land Rights 
in the Amazon [Korzyści dla klimatu, koszty praw własności gruntu. Analiza ekonomiczna zapewnienia praw 
ludności tubylczej do ziemi w Amazonii], World Resources Institute, październik 2016 r., s. 98. Dostępne pod 
adresem: https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf . 

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf
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podkreślić, że nowo nasadzone lasy nie mogą w pełni zastąpić lasów pierwotnych, w których 
zgromadzone są ogromne zasoby pierwiastka węgla i występuje wiele wiekowych osobników 
oraz które mają wyjątkowe właściwości ekologiczne i najwyższy poziom różnorodności 
biologicznej. Ponadto w wielu przypadkach nie udaje się odtworzyć zniszczonych lasów 
pierwotnych; przykładem mogą być znowu wspomniane już lasy namorzynowe.

Niezależnie od alarmującej skali problemów w lasach pozaeuropejskich należy podkreślić, że 
stan lasów na obszarze Unii Europejskiej również nie jest zadowalający, a mimo rosnącej 
presji społecznej, by lasy pełniły funkcje pozaprodukcyjne, w perspektywie wieloletniej 
jakość lasów spada. Najważniejsze problemy wspólne dla lasów na całym świecie, czyli 
wylesianie i nielegalne pozyskiwanie drewna, występują również w lasach europejskich. 
Niezadowalające są również w wielu miejscach w Europie same metody gospodarowania2.

Jak już wspomniano, lasy są siedliskiem wielu gatunków zagrożonych, w tym najbliższych 
wyginięcia. Dlatego też wylesianie należy do głównych przyczyn utraty różnorodności 
biologicznej na świecie – zjawiska, które postępuje obecnie w niespotykanym dotychczas 
tempie3. Świat traci nie tylko wiele gatunków roślin, ale i alarmującą liczbę gatunków zwierząt; 
niektóre z nich, często żyjące właśnie w lasach tropikalnych, człowiek wytępił, zanim zdążył 
je poznać i nazwać. Rośliny lasów tropikalnych, stanowiące zaledwie 7 % światowej 
roślinności, to zarazem apteka świata; więcej niż jedna czwarta nowoczesnych leków, o łącznej 
wartości 100 mld EUR rocznie, powstała właśnie dzięki roślinom z lasów tropikalnych. Utrata 
różnorodności biologicznej nie ogranicza się jednak do gatunków bezpośrednio związanych z 
drzewostanami. Przykładem niech będą znowu lasy namorzynowe, które odgrywają ważną rolę 
w ochronie raf koralowych, gdyż wychwytują substancje biogenne i osady oraz chronią przed 
stresem termicznym i fotooksydacyjnym.

Duża część pozyskiwanego drewna służy za paliwo, a w wielu krajach rozwijających się 
drewno opałowe jest najważniejszym produktem pozyskiwanym w leśnictwie; na przykład 
80 % mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej nadal przygotowuje posiłki na paleniskach 
opalanych drewnem. Według prognoz popyt na drewno opałowe jeszcze wzrośnie, a w 2030 r. 
od tego paliwa uzależnionych będzie 2,8 mld osób (obecnie 2 mld). Obszary najbardziej 
zagrożone wylesianiem są przy tym jednocześnie obszarami o największej liczbie godzin 
nasłonecznienia rocznie, co daje możliwość stopniowego przechodzenia na odnawialne źródła 
energii. 

Zasadnicze znaczenie ma również wpływ wylesiania na zmianę klimatu. Emisje gazów 
cieplarnianych wynikające z użytkowania gruntów i zmian w tym użytkowaniu, 
spowodowanych głównie wylesianiem, stanowią prawie 12 % łącznych emisji, są zatem 
drugą w kolejności przyczyną zmiany klimatu, po spalaniu paliw kopalnych. Oprócz 
pozyskiwania drewna wylesianie służy przede wszystkim rolniczemu wykorzystaniu 
uzyskanych gruntów. Rolnictwo odpowiada za 80 % wylesiania na całym świecie, z czego 
48 % przypada na produkcję rolną na własne potrzeby, a 32 % na gospodarstwa towarowe; 

2 Zob. FERN, EU forests in danger. Forest protection starts in our backyard [Lasy UE w niebezpieczeństwie. 
Ochrona lasów zaczyna się na naszym podwórku] (online), FERN, luty 2019 r. Dostępne pod adresem: 
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf .
3 Według tego sprawozdania zagrożonych wyginięciem jest około 1 miliona gatunków zwierząt i roślin. IPBES, 
Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services [Sprawozdanie z oceny różnorodności 
biologicznej i usług ekosystemowych na świecie] (online), 
IPBES, 2019. Dostępne pod adresem: https://ipbes.net/global-assessment

https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
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kolejne przyczyny wylesiania to pozyskiwanie drewna (14 %), produkcja węgla drzewnego 
(5 %), rozrastanie się miast, rozwój infrastruktury i wydobycie minerałów. Ponadto na 
istniejących użytkach rolnych często gospodaruje się niewłaściwie, co prowadzi do spadku 
żyzności gleby i skłania do wylesiania w celu uzyskania nowych obszarów dla działalności 
rolniczej. Sama Unia Europejska jako importer bezpośrednio uczestniczy w międzynarodowym 
handlu produktami związanymi z wylesianiem, takimi jak olej palmowy, mięso, soja, kakao, 
kukurydza, drewno czy kauczuk, w tym w postaci wyrobów przetworzonych lub usług; jej 
udział w łącznej światowej konsumpcji takich produktów sięga 10 %.

Zastanawiając się, jak w przyszłości powinna wyglądać ochrona lasów, nie można zapominać 
o tej funkcji produkcyjnej, którą lasy obecnie pełnią. Należy zatem przyjmować takie środki, 
które pomogą w sprawiedliwym przechodzeniu na bardziej wydajne formy gospodarowania. 
Ponieważ obecne modele użytkowania gruntów leśnych są niezrównoważone i powodują 
wylesianie i degradację lasów, należy szukać alternatywnych źródeł utrzymania dla tych 
osób, których egzystencja zależy dziś od lasów, a także od użytków rolnych powstałych 
często w miejsce lasów. Pozytywne skutki gospodarcze może tu przynieść – w związku ze 
wspomnianym rosnącym zapotrzebowaniem zwłaszcza mieszkańców krajów rozwiniętych na 
wykorzystywanie lasów do celów pozaprodukcyjnych – wsparcie i dalszy rozwój turystyki w 
kontakcie z przyrodą, co na obszarach leśnych dałoby również alternatywne źródła utrzymania, 
niepowodujące niszczenia drzewostanu. W chwili obecnej lasy stanowią źródło utrzymania i 
dochodu dla około 25 % ludności świata, a ich niszczenie ma poważne konsekwencje dla źródeł 
utrzymania osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym ludów tubylczych, w 
dużym stopniu uzależnionych od ekosystemów leśnych. Ochrona istniejących lasów 
i zrównoważone zwiększanie powierzchni terenów zalesionych mogą też zapewnić środki 
utrzymania, zwiększyć dochody miejscowych społeczności i umożliwić rozwój 
zrównoważonych biogospodarstw. W tej perspektywie lasy to obiecujący ekologiczny sektor 
gospodarki, potencjalnie umożliwiający utworzenie 10 do 16 mln zrównoważonych i godnych 
miejsc pracy na całym świecie. Należy również wziąć pod uwagę szczególną rolę kobiet w 
ochronie lasów4; chociaż degradacja lasów szkodzi całej społeczności z nimi związanej, to 
utrata zasobów leśnych jest zazwyczaj szczególnie uciążliwa dla kobiet, które korzystają z tych 
zasobów w opiece nad rodzinami.

W wielu krajach do wylesiania przyczyniają się również: brak właściwej polityki (np. 
planowania przestrzennego), niejasne stosunki własnościowe i inne prawa do ziemi, 
nieodpowiednie zarządzanie i niedostateczne egzekwowanie przepisów, nielegalna 
działalność oraz niedostatek inwestycji w zrównoważoną gospodarkę leśną. Łącznie 86 % 
lasów na świecie jest przy tym własnością publiczną, ale w praktyce około 60 % gruntów i 
zasobów na świecie zarządza się według zasad zwyczajowych, z których mniej niż jedna piąta 
została formalnie uznana. Niezbędnym warunkiem zachowania naturalnych funkcji lasów jest 
istnienie odpowiednich narzędzi administracyjno-prawnych, np. instrumentów strategicznych, 
takich jak ochrona terytorialna służąca zachowaniu integralności lasów oraz zapobiegająca 
fragmentacji terytorium i niezrównoważonym formom leśnictwa.

4 Zob. np. FAO. Women in Forestry: Challenges and Opportunities [Kobiety w leśnictwie. Wyzwania i szanse] 
(online), 2014 r. Dostępne pod adresem: http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf; GEF, Climate change calls for a 
greater role of women in forest management [Zmiana klimatu wymaga zwiększenia roli kobiet w gospodarowaniu 
lasami] (online), GEF, komunikat prasowy, 1 marca 2011 r. Dostępne pod adresem: 
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management.

http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management
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Ważną pozytywną rolę w racjonalizacji gospodarczego wykorzystania lasów mogłyby 
odegrać również systemy certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej, ale tylko pod 
warunkiem, że ich głównym celem będzie zapobieganie wylesianiu, a nie często sprzeczne 
interesy handlowe i inne. Trzeba niestety zauważyć, że obecne formy certyfikacji są często 
nieskuteczne i nie spełniają wyznaczonych celów5.
Punktem wyjścia do przygotowania niniejszego sprawozdania był komunikat Komisji 
COM(2019)0352 final. Z niego wynika m.in. pięć priorytetów dotyczących intensyfikowania 
działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów. Chociaż komunikat ten można 
postrzegać jako właściwy pierwszy krok, to trzeba jednocześnie zauważyć, że ze względu na 
znaczenie funkcji lasów i potrzebę ich skutecznej ochrony komunikat jako całość nie jest 
wystarczająco ambitny, a konkretne propozycje są często zbyt abstrakcyjne. 

By wskazać problemy, a następnie podjąć odpowiednie działania służące ochronie lasów 
na świecie, należy w pierwszej kolejności między innymi doprecyzować i ujednolicić 
definicje ważnych pojęć. Obecne definicje przyjęte przez odpowiednie międzynarodowe 
organy ds. gospodarki leśnej są bowiem – mimo wskazanej wyżej istotnej różnicy między 
lasami pierwotnymi a lasami odtworzonymi – ściśle techniczne i nie odzwierciedlają 
wystarczająco różnic między lasami pierwotnymi, lasami odtworzonymi i plantacjami leśnymi. 
W ostatecznym rozrachunku może to prowadzić do bardzo istotnego zniekształcenia danych o 
wielkości i właściwościach lasów na poszczególnych obszarach, a to z kolei może utrudnić 
przyjęcie właściwych i skutecznych środków zaradczych. Tymczasem UE może odegrać ważną 
pozytywną rolę w ochronie lasów na świecie właśnie dzięki kompetencjom ekspertów w 
dziedzinie leśnictwa i ekologii lasów, dostępnym zasobom finansowym i wpływowi na arenie 
międzynarodowej. Wszystkie te aspekty starano się ująć w projekcie sprawozdania.

5 CONNIFF, Richard, Greenwashed Timber: How Sustainable Forest Certification Has Failed 
[Pseudoekologiczne drewno. Jak zawiodła certyfikacja zrównoważonego leśnictwa] (online), Yale School of 
Forestry & Environmental Studies, luty 2018 r. Dostępne pod adresem: 
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed

https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
(2019/2156(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Hildegard Bentele

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa UE do większych inwestycji w programy na rzecz badań naukowych i innowacji 
w celu wzmocnienia rolnictwa odpornego na zmianę klimatu, zrównoważonej 
intensyfikacji i dywersyfikacji upraw, agroekologii, agroleśnictwa i rozwiązań opartych 
na przyrodzie zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem oraz wnioskami zawartymi w 
sprawozdaniu specjalnym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) 
dotyczącym zmiany klimatu i gruntów; podkreśla również potrzebę inwestowania w 
gospodarkę leśną na poziomie społeczności lokalnych; podkreśla, że UE powinna dążyć 
do zmniejszenia emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów, odtwarzać 
zniszczone lasy oraz położyć kres nielegalnemu pozyskiwaniu drewna i powiększaniu 
powierzchni gruntów kosztem lasów i naturalnych ekosystemów, a jednocześnie 
poprawić źródła utrzymania i bezpieczeństwo żywnościowe oraz zapewnić rosnącej 
liczbie ludności zrównoważone możliwości społeczno-ekonomiczne; przypomina, że 
nowo zasadzone lasy nie mogą zastąpić lasów pierwotnych ani ich potencjału w 
zakresie usuwania i magazynowania dodatkowego dwutlenku węgla; w związku z tym 
podkreśla znaczenie aktywnego zalesiania dla radzenia sobie z podwójnym globalnym 
kryzysem związanym ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej, jak 
również znaczenie zalesiania i ponownego zalesiania dla zwiększenia pokrywy leśnej i 
regeneracji gleb z myślą o osiągnięciu neutralności klimatycznej, jak wskazano w celu 
zrównoważonego rozwoju nr 15;

2. podkreśla, że środki współpracy UE powinny służyć walce z podstawowymi 
przyczynami wylesiania, tj. korupcją, słabymi rządami i instytucjami, ograniczaniem 
przestrzeni obywatelskiej, brakiem wyszkolonego personelu i definicji lasów, 
przestępczością leśną i bezkarnością sprawców oraz niepewnymi stosunkami własności 
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gruntów jako głównymi przyczynami nielegalnego pozyskiwania drewna, oszustw, 
uchylania się od opodatkowania i naruszeń praw człowieka; podkreśla, że 
zrównoważone gospodarowanie gruntami w celu zabezpieczenia praw do ziemi 
społeczności zależnych od lasów oraz ludności tubylczej powinno stanowić podstawę 
realizowanych przez darczyńców inicjatyw i programów dotyczących rolnictwa i 
leśnictwa;

3. uznaje istotne znaczenie międzynarodowych ram takich jak dobrowolne wytyczne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w sprawie 
odpowiedzialnego zarządzania tytułami prawnymi do gruntów, łowisk i lasów (VGGT) 
dla zapewnienia jasności prawa i uznanych na skalę międzynarodową norm 
dotyczących dobrych praktyk na rzecz odpowiedzialnego zarządzania tytułami 
prawnymi do gruntów; zwraca się do Komisji o wsparcie upowszechnienia i stosowania 
VGGT na szczeblu globalnym, regionalnym i krajowym; podkreśla potrzebę 
skutecznego niezależnego monitorowania i egzekwowania przepisów, włącznie z 
odpowiednimi mechanizmami rozstrzygania sporów i rozpatrywania skarg, aby 
zapewnić zgodność z VGGT;

4. zwraca uwagę, że wylesianie i degradacja lasów na coraz większą skalę nie tylko 
odbywa się ze szkodą dla zrównoważonej gospodarki leśnej i różnorodności 
biologicznej, lecz ma również negatywne skutki dla życia i praw ludzi, jak np. przy 
przesiedlaniu lub masowym opuszczaniu wsi, gdy łamane są prawa do ziemi lub prawa 
pracownicze;

5. podkreśla, że w sprawozdaniu specjalnym dotyczącym zmiany klimatu i gruntów IPCC 
wyraźnie akcentuje krytyczną rolę tradycyjnej wiedzy oraz społeczności tubylczych i 
lokalnych w zapewnianiu opieki i ochrony dla gleb i lasów na świecie, a także 
znaczenie zagwarantowania społecznościom praw własności gruntów w celu 
przeciwdziałania zmianie klimatu; przypomina, że grupy te, wraz z obrońcami praw 
człowieka zajmującymi się ochroną środowiska, są w coraz większym stopniu 
zagrożone i w swoich działaniach na rzecz ochrony lasów, gruntów i środowiska 
narażone na zastraszanie i naruszenia praw człowieka;

6. przypomina, że ludność tubylcza, społeczności lokalne, drobni producenci rolni i 
kobiety dysponują niezbędną wiedzą na temat lasów i w dużym stopniu na niej 
polegają; wzywa UE, by zapewniła uznanie ich praw do ziemi i praw człowieka jako 
kwestii sprawiedliwości społecznej, zgodnie z FAO VGGT, Deklaracją praw ludów 
tubylczych i konwencją nr 169 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), a także ich 
skuteczny udział w opracowywaniu i realizacji unijnych programów rozwoju mających 
wpływ na te grupy oraz w egzekwowaniu środków ochrony lasów, na bazie 
doświadczeń zdobytych w ramach programu na rzecz egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT); ponadto wzywa UE do 
zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności umów o dobrowolnym partnerstwie;

7. podkreśla, że kobiety tubylcze i kobiety trudniące się rolnictwem odgrywają decydującą 
rolę w ochronie ekosystemów leśnych; zauważa jednak z niepokojem, że kobiety nie są 
włączane w proces zarządzania zasobami naturalnymi, a ich pozycja nie jest 
wzmacniana; uważa, że równość płci w edukacji leśnej odgrywa zasadniczą rolę w 
zrównoważonej gospodarce leśnej i że powinno to znaleźć odzwierciedlenie w planie 
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działań UE; 

8. zwraca uwagę na znaczenie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw leśnych za 
pośrednictwem transferu wiedzy, a także pomocy technicznej i finansowej oraz szkoleń; 

9. zwraca uwagę, że UE posiada rozległą wiedzę ekspercką w zakresie zrównoważonego 
zaopatrzenia w energię i wiedza ta powinna być udostępniana i przekazywana w ramach 
badań naukowych i współpracy państwom najmocniej dotkniętym wylesianiem, aby 
osiągnąć cele zrównoważonej gospodarki leśnej określone w Agendzie 2030;

10. wzywa sektor leśnictwa do wyraźnego zaangażowania w przyszły Instrument 
Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), a także do 
pełnego wykorzystania potencjału Planu inwestycji zewnętrznych i regionalnych 
instrumentów łączonych w celu uruchomienia środków prywatnych na rzecz 
zrównoważonej gospodarki leśnej (obejmującej m.in. aktywne zalesianie, zalesianie i 
ponowne zalesianie), zrównoważonej turystyki i systemu rolno-leśnego, a także 
inicjatyw realizowanych przez przedsiębiorstwa w celu wyeliminowania z łańcuchów 
dostaw produktów powodujących wylesianie z myślą o osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju; wzywa sektor prywatny do proaktywnego przeciwdziałania 
wylesianiu w ramach łańcuchów dostaw i inwestycji, a także do niezwłocznego 
wywiązania się z podjętych zobowiązań na rzecz zerowego wylesiania i do zapewnienia 
pełnej przejrzystości realizacji podjętych zobowiązań; wzywa Komisję, by zapewniła 
skuteczne stosowanie FAO VGGT w ramach Planu inwestycji zewnętrznych; 

11. podkreśla terapeutyczną funkcję lasów w wysoce zurbanizowanych społeczeństwach 
europejskich, jak również rosnące znaczenie miejskich lasów i drzew w miastach, 
wywierających bezpośredni, pozytywny wpływ na zdrowie ludzkie i jakość życia 
obywateli; podkreśla, że lasy przyczyniają się również do społeczno-gospodarczego 
rozwoju terytoriów wiejskich na świecie, w tym przez dystrybucję zasobów do 
najbiedniejszych obszarów dzięki przemysłowi leśnemu, niedrzewnym produktom 
leśnym i ekoturystyce;

12. wzywa UE, aby podczas przeglądu dyrektywy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej1, w ramach wysiłków podejmowanych na rzecz zwiększenia 
zrównoważonego finansowania, wzmocniła standardy w dziedzinie obowiązkowego 
ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących produkcji lub przetwarzania 
towarów powodujących wylesianie i degradację lasów;

13. wzywa UE, by w ramach współpracy z krajami rozwijającymi się zwracała szczególną 
uwagę na lasy na obszarach przybrzeżnych, takie jak lasy namorzynowe, które są 
szczególnie dotknięte zmianą klimatu i działalnością człowieka i które stwarzają 
doskonałą okazję do wprowadzania strategii na rzecz ochrony, adaptacji i łagodzenia 
skutków; 

14. podkreśla, że ochrona różnorodności biologicznej i łagodzenie zmiany klimatu nie są 
działaniami, które w sposób automatyczny wzajemnie się wspierają; wzywa do 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca 
dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących 
różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 1).



RR\1210659PL.docx 31/57 PE648.567v03-00

PL

przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii2 (RED II), aby zapewnić 
jej spójność z międzynarodowymi zobowiązaniami podjętymi przez UE w ramach 
Agendy 2030, porozumienia paryskiego oraz Konwencji o różnorodności biologicznej, 
co wiązałoby się m.in. z wprowadzeniem kryteriów zrównoważonego rozwoju 
społecznego oraz uwzględnieniem zagrożeń związanych z masowym wykupem i 
dzierżawą ziemi; podkreśla w związku z tym, że RED II powinna być zgodna z 
międzynarodowymi normami dotyczącymi prawa do ziemi, a mianowicie konwencją 
MOP nr 169 i FAO VGGT;

15. wzywa UE, by nadal przewodziła globalnym wysiłkom na rzecz opracowywania i 
wdrażania strategii łagodzenia skutków zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, 
służących ograniczeniu wylesiania i degradacji lasów oraz wspieraniu odtwarzania 
lasów, a także by zadbała o kontynuowanie postępów osiągniętych w dziedzinie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w kontekście porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju;

16. wzywa UE do omawiania wylesiania, degradacji lasów i niszczenia ekosystemów 
naturalnych w dwustronnych i regionalnych rozmowach z krajami partnerskimi, aby 
zachęcić je do włączania lasów i powiązanych środków gospodarki leśnej, takich jak 
strategie na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, do wkładów 
ustalonych na poziomie krajowym na mocy porozumienia paryskiego oraz do ich 
krajowych strategii i planów działania na rzecz różnorodności biologicznej na mocy 
Konwencji o różnorodności biologicznej, do podjęcia prac nad wiążącymi 
międzynarodowymi systemami ochrony lasów oraz do koordynacji z inicjatywami 
międzynarodowymi;

17. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do nadania łańcuchowi dostaw 
bardziej zrównoważonego charakteru i zwiększenia jego przejrzystości; przypomina, że 
same dobrowolne środki i systemy certyfikacji nie się wystarczające do powstrzymania 
wylesiania; wzywa do przyjęcia ram prawnych UE opartych na obowiązkowej należytej 
staranności w łańcuchach dostaw towarów stanowiących zagrożenie dla lasów, na 
podstawie wniosków wyciągniętych z obowiązujących przepisów, aby zapobiegać 
wylesianiu i naruszeniom praw człowieka oraz zająć się tymi problemami i łagodzić ich 
skutki w łańcuchach dostaw, a także zintegrować drobną produkcję rolną ze 
zrównoważonymi łańcuchami dostaw, a jednocześnie zapewnić równe warunki 
działania w celu uniknięcia utraty dochodów w krajach rozwijających się oraz 
nieuczciwej konkurencji; podkreśla, że takie ramy prawne powinny mieć zastosowanie 
do wszystkich podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw, powinien im 
towarzyszyć solidny mechanizm egzekwowania przepisów oraz powinny obejmować 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary za nieprzestrzeganie przepisów; 
podkreśla potrzebę dopilnowania, aby te nowe ramy prawne nie prowadziły do 
nadmiernych obciążeń administracyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); 
zwraca się do Komisji o promowanie takich ram regulacyjnych na szczeblu 
międzynarodowym zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw 
człowieka; jest przekonany, że strategia leśna UE powinna promować najlepsze 
praktyki i wyniki w sektorze leśnym oraz ich wymianę, a także poprawić współpracę 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82).
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między państwami członkowskimi;

18. zachęca UE do udzielania pomocy w celu wzmocnienia nadzoru nad wylesianiem i 
nielegalnymi działaniami;

19. wzywa UE do zadbania, by polityka we wszystkich dziedzinach była spójna z jej 
zobowiązaniami do ochrony i odtwarzania lasów, przy czym należy włączać cele w 
zakresie różnorodności biologicznej do głównego nurtu, oraz by globalne łańcuchy 
dostaw i przepływy finansowe wspierały wyłącznie legalną produkcję o 
zrównoważonym charakterze i niepowodującą wylesiania oraz by nie prowadziły do 
naruszania praw człowieka; przypomina o znaczeniu solidnych, spójnych i możliwych 
do wyegzekwowania rozdziałów dotyczących zrównoważonego rozwoju w umowach 
handlowych, wraz ze skutecznym wdrażaniem wielostronnych umów środowiskowych i 
klimatycznych; zachęca Komisję do przeprowadzenia starannej oceny skutków umów 
handlowych pod względem wylesiania za pośrednictwem ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój i innych stosownych ocen na podstawie wiarygodnych danych i 
metod oceny; wzywa Komisję, by uwzględniała wiążące i możliwe do 
wyegzekwowania przepisy służące powstrzymaniu nielegalnego pozyskiwania drewna, 
wylesiania, degradacji lasów i naruszeń praw człowieka oraz zapewniła 
odpowiedzialnego prowadzenia działalności, w tym dzięki przepisom gwarantującym 
dobrowolną, uprzednią i świadomą zgodę ludów tubylczych i społeczności lokalnych 
oraz uznanie praw do ziemi społeczności i ludów tubylczych zależnych od lasów, a 
także wiążące mechanizmy nadzoru nad skutecznym wdrażaniem tych przepisów i 
mechanizmy dochodzenia roszczeń, w szczególności dzięki zapewnieniu dostępnego 
mechanizmu składania skarg; wzywa UE do zajęcia się handlem towarami 
stanowiącymi zagrożenie dla lasów za pośrednictwem nowych dwustronnych 
partnerstw z krajami będącymi producentami, na podstawie wniosków płynących z 
umów o dobrowolnym partnerstwie, mając na uwadze, że kakao stwarza możliwość 
osiągnięcia szybkich postępów;

20. wzywa do zacieśnienia współpracy UE–AKP w celu zajęcia się coraz poważniejszym 
problemem wylesiania i pustynnienia w krajach AKP w drodze opracowania planów 
działania na rzecz poprawy gospodarowania lasami i ochrony lasów, z uwzględnieniem 
przyczyn wylesiania pochodzących zarówno z sektora leśnego, jak i spoza niego, oraz z 
uznaniem znaczenia drewna tropikalnego dla gospodarek państw AKP posiadających 
lasy, z których pozyskuje się drewno;

21. wzywa Komisję, by do zakresu możliwych do wyegzekwowania przepisów 
dotyczących zwalczania korupcji zapisanych w umowach o wolnym handlu włączyła 
nielegalne praktyki leśne, takie jak zaniżanie cen drewna w koncesjach, pozyskiwanie 
drzew chronionych, przemyt produktów leśnych przez granice, nielegalne pozyskiwanie 
i przetwarzanie surowców leśnych bez zezwolenia;

22. zwraca uwagę na związek między zdrowiem, środowiskiem a zmianą klimatu; 
podkreśla, że kilka badań naukowych wskazuje na wzajemne powiązania między utratą 
różnorodności biologicznej a coraz częstszym występowaniem pandemii, w 
szczególności chorób odzwierzęcych mających związek z wylesianiem i degradacją 
naturalnych siedlisk; wzywa UE, by w ramach zewnętrznego wymiaru Zielonego Ładu 
zwiększyła pomoc techniczną dla państw trzecich oraz wymianę informacji i 
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najlepszych praktyk z tymi państwami w dziedzinie zrównoważonej gospodarki leśnej; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do współpracy z takimi organizacjami 
międzynarodowymi jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i FAO, aby w 
przyszłości zapobiegać rozprzestrzenianiu się kryzysów zdrowotnych i pandemii;

23. przypomina, że na całym świecie około 2,6 mld ludzi używa tradycyjnej biomasy, 
głównie drewna i węgla drzewnego, do przygotowywania posiłków, przy czym trzy 
czwarte z nich nie ma dostępu do wydajnych pieców kuchennych; wzywa UE do 
udzielenia szybszego i większego wsparcia państwom trzecim, aby umożliwić im 
skoncentrowanie się na zrównoważonych i czystych źródłach energii i tym samym 
zmniejszyć tendencję do wylesiania spowodowaną wykorzystaniem drewna jako 
paliwa; zachęca do podejmowania w stosownych przypadkach działań służących 
zwiększeniu pokrywy leśnej i innych obszarów zalesionych; wzywa Komisję do zajęcia 
się kompromisami wynikającymi z rosnącego popytu na drewno do celów wytwarzania 
materiałów i energii oraz biogospodarki w drodze opracowania unijnych kryteriów 
zrównoważonej gospodarki leśnej z konkretnymi poziomami odniesienia i progami oraz 
promowania zalesiania jako skutecznego rozwiązania problemu zmiany klimatu i utraty 
różnorodności biologicznej;

24. zwraca uwagę, że strategia Komisji dotycząca biogospodarki, która w dużej mierze 
bazuje na wykorzystaniu biomasy, stwarza nowe wyzwania dla ochrony i odtwarzania 
lasów; podkreśla, że coraz większe wykorzystanie drewna do produkcji biopaliw i 
bioenergii wywiera presję na światowe lasy, i wyraża zaniepokojenie, że rosnący popyt 
na produkty bioenergetyczne może prowadzić do niezrównoważonych praktyk, jeżeli 
nie będzie należycie monitorowany; przypomina, że polityka UE w dziedzinie 
bioenergii powinna spełniać surowe kryteria środowiskowe i społeczne, oraz podkreśla 
potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych kryteriów dotyczących biomasy 
leśnej, aby zapobiegać wylesianiu za granicą; w związku z tym wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do zapewnienia spójności strategii politycznych zgodnie z zasadą 
spójności polityki na rzecz rozwoju określoną w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE);

25. zwraca uwagę, że lasy odgrywają istotną rolę w zapewnianiu globalnego 
bezpieczeństwa żywnościowego, źródeł utrzymania i żywienia w krajach rozwijających 
się oraz są ważnym źródłem dochodów dla społeczności lokalnych; przypomina, że 
postępy w zapewnianiu zrównoważonego rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i 
zrównoważonej gospodarki leśnej należy uczynić jednocześnie głównymi elementami 
Agendy 2030;

26. przypomina, że powiększanie powierzchni gruntów wykorzystywanych do celów 
rolniczych odpowiada za ok. 80 % światowego wylesiania, a sytuację dodatkowo 
pogarszają inne działania prawne związane z alternatywnym użytkowaniem gruntów, w 
szczególności hodowla bydła, działalność górnicza i odwierty, oraz że konsumpcja w 
UE odpowiada za ok. 10 % globalnego udziału w wylesianiu z uwagi na dużą zależność 
UE od przywozu pasz białkowych oraz takich towarów rolnych jak olej palmowy, 
mięso, soja, kakao, kukurydza, drewno czy kauczuk; apeluje o ustanowienie 
surowszych kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do przywozu pasz, aby 
zapewnić zrównoważoną produkcję roślin białkowych w państwach trzecich, która nie 
będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko ani na uwarunkowania społeczne; 
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wzywa Komisję do zajęcia się znaczną część degradacji lasów i wylesiania związaną z 
wytwarzaniem produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, nabiał i jaja, 
oraz do ograniczenia w UE konsumpcji towarów stanowiących zagrożenie dla lasów;

27. zwraca się do Komisji i jej państw członkowskich o utrzymanie zaangażowania na 
rzecz walki z nielegalnym pozyskiwaniem drewna oraz handlem nielegalnym 
drewnem i towarami stanowiącymi zagrożenie dla lasów; wzywa UE, by zapewniła 
identyfikowalność drewna i produktów z drewna w całym łańcuchu dostaw oraz 
włączyła dyplomację leśną do swojej polityki klimatycznej w celu zachęcenia krajów, 
które przetwarzają lub importują znaczne ilości drewna tropikalnego do przyjęcia 
skutecznych przepisów zakazujących przywozu nielegalnie pozyskiwanego drewna;

28. wzywa Komisję, by rozszerzyła stosowanie systemu satelitarnego Copernicus REDD+ 
z myślą o wsparciu globalnego monitorowania zagrożeń leśnych i wylesiania we 
współpracy z krajami rozwijającymi się oraz by wzmocniła działania służące 
zapobieganiu pożarom lasów i gotowości na ich wystąpienie dzięki współpracy z 
krajami rozwijającymi się nad narzędziami wczesnego ostrzegania, odpornością na 
klęski żywiołowe, środkami ograniczającymi ryzyko, innowacjami, cyfryzacją i 
transferem wiedzy; w tym kontekście wzywa Komisję do współpracy z sektorem 
prywatnym i innymi partnerami w dziedzinie rozwoju nad oceną nowego 
finansowania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i rozwiązań w zakresie 
ubezpieczenia od katastrof wywierających wpływ na lasy.
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OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
(2019/2156(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Karin Karlsbro

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczące egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (umowy o dobrowolnym partnerstwie) 
mają stanowić ramy prawne umożliwiające dopilnowanie, by całe drewno i wszystkie 
produkty z drewna przywożone z krajów partnerskich do UE i objęte zakresem 
stosowania tych umów były wytwarzane zgodnie z prawem; podkreśla, że ogólnie 
celem umów o dobrowolnym partnerstwie jest promowanie zmian systemowych w 
sektorze leśnictwa z myślą o zapewnieniu zrównoważonej gospodarki leśnej, 
zwalczaniu nielegalnego pozyskiwania drewna i wspieraniu ogólnoświatowych działań 
na rzecz powstrzymania wylesiania i degradacji lasów; podkreśla, że umowy o 
dobrowolnym partnerstwie stanowią ważne ramy prawne dla UE i jej krajów 
partnerskich, możliwe dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu ze strony 
zainteresowanych państw;

2. z zadowoleniem przyjmuje postępy osiągnięte dzięki umowom o dobrowolnym 
partnerstwie, a także pogłębiony dialog nawiązany w kilku krajach między rządami, 
przemysłem a społeczeństwem obywatelskim w wyniku procesu umowy o 
dobrowolnym partnerstwie; zauważa, że dotychczas siedem państw ratyfikowało 
umowy o dobrowolnym partnerstwie z UE (Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, 
Ghana, Indonezja, Liberia, Republika Konga i Wietnam), z których Indonezja jest 
pierwszym i dotychczas jedynym partnerem umowy o dobrowolnym partnerstwie 
posiadającym przyznawane od 2016 r. zezwolenie FLEGT, oraz że UE zakończyła 
negocjacje i parafowała umowy o dobrowolnym partnerstwie z Hondurasem i Gujaną, 
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natomiast nadal trwają negocjacje z sześcioma innymi krajami (Wybrzeżem Kości 
Słoniowej, Demokratyczną Republiką Konga, Gabonem, Laosem, Tajlandią i Malezją); 
podkreśla, że umowy o dobrowolnym partnerstwie stanowią bardzo skuteczne ramy 
ustanawiania dobrych partnerstw z tymi krajami oraz że należy promować nowe umowy 
o dobrowolnym partnerstwie z dodatkowymi partnerami; jest przekonany, że UE 
powinna kontynuować współpracę z krajami, które zawarły umowy o dobrowolnym 
partnerstwie, aby pozostać atrakcyjną alternatywą dla rynków eksportowych o mniej 
rygorystycznych normach środowiskowych; uznaje znaczenie rozporządzenia o 
egzekwowaniu prawa, zarządzaniu i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) i 
rozporządzenia UE w sprawie drewna w zapobieganiu wprowadzania na rynek UE 
nielegalnie pozyskanego drewna; wzywa UE, by zwiększyła finansowanie FLEGT; z 
zadowoleniem przyjmuje planowaną przez Komisję ocenę adekwatności rozporządzenia 
FLEGT oraz rozporządzenia UE w sprawie drewna i postrzega ją również jako okazję 
do poprawy egzekwowania ich przepisów i rozszerzenia zakresu ich stosowania;

3. podkreśla potrzebę dalszej poprawy wdrażania i egzekwowania unijnego 
rozporządzenia w sprawie drewna, aby jak najlepiej zachować zrównoważony charakter 
handlu przywożonym i wytwarzanym w kraju drewnem i produktami z drewna; 
ponawia żądanie dokładniejszych kontroli przywozu drewna i produktów z drewna na 
granicach UE, aby zagwarantować, że przywożone produkty rzeczywiście spełniają 
kryteria wprowadzania na terytorium UE; podkreśla, że Komisja musi dopilnować, by 
kontrole celne w całej UE były przeprowadzane zgodnie z jednakowymi normami, za 
pośrednictwem bezpośredniego i ujednoliconego mechanizmu kontroli celnych, we 
współpracy z państwami członkowskimi oraz przy zachowaniu pełnej zgodności z 
zasadą pomocniczości;

4. apeluje do Komisji, by wzmacniając istniejące strategie polityczne, dbała o spójność 
umów o dobrowolnym partnerstwie ze wszystkimi jej strategiami politycznymi, w tym 
w dziedzinie rozwoju, środowiska, rolnictwa i handlu; wzywa Komisję do 
negocjowania w przyszłych dwu- lub wielostronnych umowach handlowych norm 
przywozu drewna, aby nie zaprzepaścić sukcesów osiągniętych wraz z państwami 
produkującymi drewno dzięki planowi działania FLEGT;

5. wzywa Komisję do zwiększenia wsparcia dla państw w ramach dobrowolnych umów o 
partnerstwie w celu przyspieszenia realizacji podjętych zobowiązań, w tym w zakresie 
walki z korupcją i pseudoekologicznym marketingiem, a także poprawy dobrych 
rządów i przejrzystości; podkreśla, że w polityce handlowej UE należy zająć się 
korupcją związaną z nielegalnym pozyskiwaniem drewna; wzywa Komisję, by 
zapewniła włączanie ambitniejszych i w pełni wdrożonych przepisów dotyczących 
zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony ekosystemu do rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach o wolnym handlu, włącznie z 
przepisami dotyczącymi zwalczania korupcji związanej z nielegalnym pozyskiwaniem 
drewna; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że porozumienie paryskie będzie zasadniczym 
elementem przyszłych umów; wzywa UE, aby zacieśniła współpracę z organizacjami 
mającymi na celu zapobieganie przestępstwom związanym z leśnictwem w skali 
światowej;

6. wzywa Komisję do zacieśnienia współpracy międzynarodowej w drodze 
zintensyfikowania działań na kluczowych forach międzynarodowych, włącznie z 
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Międzynarodową Organizacją Handlu (WTO) oraz Organizacją Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD); wzywa Komisję, by w walce z wylesianiem i zmianą 
klimatu spowodowanymi przywozem zbadała wraz z partnerami handlowymi i innymi 
krajami importującymi możliwości współpracy wielo-, dwustronnej lub fakultatywnej, 
włącznie z przyspieszeniem negocjacji na forum WTO dotyczących umowy w sprawie 
towarów środowiskowych, a jednocześnie zapewniła możliwości legalnego handlu oraz 
wzmocniła zrównoważone zarządzanie gruntami i rolnictwo, jak również własność 
gruntów i dobre rządy w państwach trzecich;

7. zauważa z zaniepokojeniem, że badania naukowe nadal potwierdzają niepokojący 
związek chorób odzwierzęcych, takich jak COVID-19, z wylesianiem, zmianą klimatu i 
utratą różnorodności biologicznej; 

8. z zadowoleniem przyjmuje komunikat UE z 23 lipca 2019 r. pt. „Zintensyfikowanie 
działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów”; przypomina, że 
zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu gospodarka leśna i zarządzanie 
lasami są niezbędne do osiągnięcia celów określonych w Agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, porozumieniu paryskim i Europejskim Zielonym 
Ładzie; podkreśla znaczenie środków zapewniających zgodność popytu z 
wyznaczonymi celami, ponieważ UE jest ważnym importerem towarów związanych z 
wylesianiem, takich jak soja, olej palmowy, eukaliptus, kauczuk, kukurydza, wołowina, 
skóra i kakao, które często przyczyniają się do wylesiania w skali globalnej; podkreśla, 
że takie towary jak kakao umożliwiają wczesne osiągnięcie postępów w realizacji 
takiego podejścia i wyciągnięcie wniosków z procedury zawarcia umowy o 
dobrowolnym partnerstwie; uważa, że UE musi zapewnić wspieranie wyłącznie 
globalnych łańcuchów dostaw i przepływów finansowych o zrównoważonym 
charakterze, które nie powodują wylesiania ani nie skutkują łamaniem praw człowieka; 
wzywa Komisję, aby podstawą wszelkich przyszłych propozycji dotyczących towarów 
stanowiących zagrożenie dla lasów uczyniła wnioski wyciągnięte z planu działań UE na 
rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa, 
rozporządzenia w sprawie drewna, rozporządzenia w sprawie minerałów z regionów 
ogarniętych konfliktami, dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, 
przepisów dotyczących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów 
(połowów NNN) oraz innych inicjatyw UE mających na celu uregulowanie łańcuchów 
dostaw; odnotowuje z zainteresowaniem zapowiedź Komisji dotyczącą przyszłych 
wniosków w sprawie należytej staranności w całym łańcuchu dostaw produktów, które 
mają być wprowadzane na rynek wewnętrzny; apeluje o wzmocnienie roli 
społeczeństwa obywatelskiego jako zasadniczego źródła informacji o wylesianiu; 
wzywa Komisję, aby przy opracowywaniu wszelkich takich wniosków dopilnowała, by 
takie towary i produkty nie powodowały wylesiania, degradacji lasów, przekształcania 
ani niszczenia naturalnych ekosystemów ani powiązanych naruszeń praw człowieka 
oraz by miały zastosowanie do całego łańcucha dostaw i obejmowały wytyczne OECD 
w sprawie odpowiedzialności społecznej i praw człowieka w handlu, były zgodne z 
zasadami WTO oraz by po wnikliwej ocenie wnioski te uznano za funkcjonalne i 
mające zastosowanie do wszystkich podmiotów na rynku, w tym MŚP;

9. podkreśla, że czynniki powodujące wylesianie wykraczają poza sam sektor leśnictwa i 
odnoszą się do szerokiego spektrum zagadnień, takich jak własność gruntów, ochrona 
praw ludności tubylczej, polityka rolna, zmiana klimatu, demokracja, prawa człowieka i 
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wolność polityczna; przypomina, że kobiety tubylcze i kobiety na obszarach wiejskich 
odgrywają centralną rolę w ochronie ekosystemów leśnych; wzywa Komisję do 
większych wysiłków na rzecz kompleksowego rozwiązania problemu wylesiania za 
pośrednictwem spójnych ram polityki, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
ekosystemów; uważa, że równość płci w edukacji leśnej to zasadniczy element 
zrównoważonej gospodarki leśnej i że powinno to znaleźć odzwierciedlenie w planie 
działań UE; przypomina, jak ważne jest respektowanie Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka; popiera trwające negocjacje w sprawie stworzenia 
instrumentu ONZ w zakresie praw człowieka, wiążącego dla korporacji 
ponadnarodowych i innych przedsiębiorstw, oraz podkreśla, że UE powinna 
proaktywnie włączyć się w ten proces;

10. uważa, że proces wydawania zezwoleń FLEGT jest uzupełnieniem dobrowolnej 
certyfikacji przez stronę trzecią oraz że jest to szczególnie korzystne dla mniejszych 
podmiotów, które często mają trudności z uzyskaniem zezwoleń w systemach sektora 
prywatnego;

11. jest przekonany, że polityka zielonych zamówień publicznych może odgrywać ważną 
rolę w pobudzaniu handlu drewnem pozyskanym w legalny i zrównoważony sposób; 
zauważa jednak, że większość państw członkowskich UE przewiduje dla 
departamentów rządowych na szczeblu centralnym obowiązkową politykę zakupów 
oraz dobrowolną politykę dla władz lokalnych, które realizują większość wydatków 
publicznych; wzywa państwa członkowskie, aby udoskonaliły statystyki dotyczące 
ilości kupowanego przez nie drewna, w tym wskazały, ile materiału pochodzącego ze 
zrównoważonych, legalnych i posiadających zezwolenie FLEGT źródeł może być 
przedmiotem ich zamówień;

12. przypomina, że drewno z regionów ogarniętych konfliktami należy już do obszarów 
ujętych w planie działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w 
dziedzinie leśnictwa, lecz nie podjęto wystarczających działań, by zaradzić temu 
problemowi; wzywa Komisję, by wywiązała się z zobowiązania do rozszerzenia 
obowiązku dochowania należytej staranności przewidzianego w rozporządzeniu UE w 
sprawie drewna i w ramach zbliżającego się przeglądu objęła tym obowiązkiem drewno 
pochodzące z regionów ogarniętych konfliktami;

13. podkreśla, że wszystkie nowe umowy handlowe, w tym Mercosur i inne, zawierają 
jasne zobowiązania do przeciwdziałania wylesianiu;

14. wzywa Komisję, by wykorzystywała nowe przepisy rozporządzenia antydumpingowego 
dotyczące polityki środowiskowej i klimatycznej;

15. wzywa UE, aby ściślej wiązała politykę handlową z polityką rozwoju, między innymi w 
drodze lepszego wdrażania reguł ogólnego systemu preferencji taryfowych plus (GSP+) 
w krajach partnerskich; apeluje do Komisji, by współpracowała z beneficjentami GSP+ 
w zakresie planów działania dotyczących gospodarki leśnej w celu zapewnienia 
skutecznej realizacji ich zobowiązań w dziedzinie środowiska.
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OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
(2019/2156(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Juozas Olekas

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że podczas gdy rolnicy odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu naszych 
podstawowych potrzeb rolnych i żywnościowych, ich działalność jest uzależniona od 
takich zasobów naturalnych jak gleba, woda i lasy; zauważa, że uznanie 
wielofunkcyjności lasów ma zasadnicze znaczenie dla właściwego zarządzania naszym 
światowym dziedzictwem leśnym; podkreśla, że wszystkie aspekty gospodarcze, 
społeczne i środowiskowe – od tradycyjnej produkcji drewna i innych produktów po 
usługi ekosystemowe, różnorodność biologiczną i inne korzyści środowiskowe, takie 
jak pochłanianie i składowanie dwutlenku węgla, które zapobiegają erozji gleby oraz 
poprawiają jakość powietrza i wody – są współzależne i wzajemnie ze sobą powiązane; 
podkreśla, że takie aspekty wymagają całościowego i spójnego podejścia do ochrony i 
odtwarzania lasów oraz zarządzania nimi, a także rozwiązania problemu wylesiania;

2. przypomina, że wielu rolników zdaje sobie sprawę, iż lasy są integralną i niezbędną 
częścią krajobrazu ze względu na istotne funkcje ekologiczne, gospodarcze i społeczne, 
oraz że w ujęciu historycznym rolnicy zawsze dążyli do ochrony, użytkowania i 
regeneracji lasów i nadal postępują w ten sposób; zauważa, że niektóre społeczności 
lokalne i ludy tubylcze od stuleci stosowały tradycyjne techniki rolnicze do ochrony 
lasów, wykorzystując przy tym swoją szczególną wiedzę na temat zrównoważonego 
użytkowania gruntów; podkreśla, że prawa tych grup ludności są w wielu miejscach 
zagrożone;

3. podkreśla, że 30 % Ziemi pokrywają lasy, które zapewniają 80 % różnorodności 
biologicznej naszej planety; zwraca uwagę, że ochrona i zrównoważone wykorzystanie 
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lasów stanowią aktywną formę ochrony klimatu i mają zasadnicze znaczenie dla 
dobrobytu naszego społeczeństwa i obszarów wiejskich oraz że szczególnie lasy 
tropikalne mają do odegrania kluczową rolę w walce ze zmianą klimatu i dlatego należy 
je odpowiednio chronić; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie zawarte w 
komunikacie Komisji z dnia 23 lipca 2019 r. pt. „Zintensyfikowanie działań UE na 
rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów” (COM(2019)0352) i powtarza za nim, 
że starodrzewów i lasów pierwotnych nie można zastąpić; nalega, by takie 
rozumowanie było podstawą dyskusji politycznych i strategicznych oraz skuteczności 
egzekwowania prawa z myślą o ochronie i odtwarzaniu tych ekosystemów i ich 
pozostałości w UE i poza nią;

4. wyraża głębokie zaniepokojenie, że pomimo wysiłków UE i jej państw członkowskich 
mało prawdopodobne jest wywiązanie się z zobowiązania do powstrzymania wylesiania 
do 2020 r. w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w związku z 
czym zdecydowanie popiera wniosek Komisji o zintensyfikowanie działań na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów; podkreśla, że przywóz produktów roślinnych 
i zwierzęcych, których konsumpcja wiąże się z wylesianiem, jest istotnym czynnikiem 
rozwoju rolnictwa stymulującym wylesianie; podkreśla, że oprócz towarów rolnych 
również inne surowce przyczyniają się do wylesiania na dużą skalę oraz że łagodzenie 
ich negatywnego wpływu będzie wymagało wydzielenia i maksymalnej ochrony 
dostatecznie dużych obszarów nienaruszonych lasów w celu podtrzymania 
wielkoskalowych procesów ekologicznych o zasadniczym znaczeniu dla 
przystosowania się lasów do zmiany klimatu; ponadto podkreśla, że tylko pełne 
stosowanie obowiązujących przepisów prawnych i wykonawczych dotyczących 
zrównoważonej produkcji zgodnej z normami środowiskowymi i socjalnymi zapewni 
ich skuteczność; uważa, że UE musi zająć się poziomem popytu na towary stanowiące 
zagrożenie dla lasów, w tym w rolnictwie, w drodze promowania na szerszą skalę 
lokalnego pozyskiwania surowców oraz wspierania stosowania pasz pozyskiwanych w 
legalny i zrównoważony sposób, przy czym należy położyć większy nacisk na wypas na 
pastwiskach;

5. podkreśla, że wylesianie lasów deszczowych w drodze zmiany użytkowania gruntów 
zmniejsza potencjał sekwestracji dwutlenku węgla i przez to w istotny sposób 
przyczynia się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych;

6. zwraca uwagę, że cztery główne systemy certyfikacji oleju palmowego (RSPO14, 
ISCC15, MSPO16 i ISPO17) różnią się istotnie pod względem wymogów, 
skuteczności, absorpcji na rynku i przejrzystości; podkreśla, że stwierdzono 
niezgodności w ich wdrażaniu i egzekwowaniu oraz że żaden z tych systemów nie 
uwzględnia wszystkich kwestii środowiskowych i społecznych ujętych w celach 
politycznych UE i ONZ; w trybie pilnym domaga się odpowiedniego dostosowania 
systemów certyfikacji i zdecydowanych działań na rzecz rozwoju łańcuchów dostaw 
niepowodujących wylesiania;

7. uznaje znaczenie dobrego zarządzania terenami leśnymi i rolnymi; uważa w związku z 
tym, że wszelkie dalsze działania muszą uwzględniać takie kwestie jak przeciwdziałanie 
praktykom użytkowania gruntów i zarządzania nimi niezgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami katastrofalnymi, łagodzenie 
zmiany klimatu oraz stawianie czoła wylesianiu w skali globalnej; podkreśla, że 
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zjawiska te oznaczają poważne koszty środowiskowe i społeczne, w tym utratę 
różnorodności biologicznej ze względu na niszczenie i fragmentację siedlisk 
naturalnych (w tym siedlisk gatunków zagrożonych), oraz wywierają niekorzystny 
wpływ na źródła utrzymania lokalnych społeczności, lekceważąc ich prawa i interesy;

8. zauważa, że rolnictwo coraz bardziej zyskuje na znaczeniu społecznym i gospodarczym, 
ponieważ liczba ludności na świecie rośnie i wymaga zwiększenia produkcji żywności 
oraz towarów rolnych, a jednocześnie łagodzenia zmiany klimatu; odnotowuje z 
zaniepokojeniem, że według szacunków do utraty 14 % żywności na świecie dochodzi 
podczas zbiorów, uboju i połowów1, oraz podkreśla potrzebę podjęcia spójnych działań, 
aby zapobiegać stratom i marnotrawieniu żywności w łańcuchu żywnościowym oraz 
szybko reagować na kryzysy, które mogą powodować niedobory żywności;

9. zwraca uwagę na deklarację w sprawie lasów przyjętą przez wspólnotę 
międzynarodową 12 grudnia 2018 r. podczas konferencji klimatycznej w Katowicach w 
ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), w której to deklaracji podkreślono znaczenie lasów i wykorzystania 
drewna dla przeciwdziałania zmianie klimatu oraz ujęto te kwestie w kontekście innych 
międzynarodowych celów i decyzji dotyczących lasów; zauważa, że jak stwierdzono w 
ww. deklaracji, cele te można osiągnąć tylko w drodze wielofunkcyjnego aktywnego 
gospodarowania lasami oznaczającego strategię zarządzania, w której uwzględnia się 
wszystkie cele związane z lasami, takie jak sekwestracja dwutlenku węgla, ochrona 
gatunków i gleb, pozyskiwanie surowców, wypoczynek, produkcja żywności, oraz dąży 
do zapewnienia równowagi między nimi;

10. podkreśla, że leśnictwo odgrywa wraz z rolnictwem kluczową rolę w gospodarowaniu 
zasobami naturalnymi i użytkowaniu gruntów na obszarach wiejskich w UE i na 
świecie; uznaje w związku z tym zróżnicowanie między państwami członkowskimi pod 
względem gospodarki leśnej, własności lasów, systemu rolno-leśnego i możliwości;

11. podkreśla, że należy wprowadzić programy wspierania rekultywacji i ponownego 
włączania do cyklu leśnego i rolniczego zdegradowanych gleb nienadających się do 
uprawy;

12. podkreśla, że należy wspierać produkcję i wykorzystywanie towarów pochodzących ze 
zrównoważonych źródeł dzięki zachęcaniu do stosowania łańcuchów dostaw 
niepowodujących wylesiania oraz zakazowi wprowadzania na rynek UE produktów 
niespełniających norm UE lub przyczyniających się do wylesiania; podkreśla, że w celu 
zapewnienia dóbr pochodzących ze zrównoważonych źródeł należy wprowadzić 
obowiązkowe kryteria należytej staranności i prawnie wiążące kryteria 
zrównoważoności dla towarów stanowiących zagrożenie dla lasów, poprawić 
identyfikowalność i przejrzystość łańcucha dostaw oraz zabezpieczyć się przed 
praktykami, w których wykorzystuje się niedostateczne śledzenie; ponadto zauważa, że 
musimy dotrzymywać zobowiązań podjętych w deklaracji nowojorskiej w sprawie 
lasów w ramach UNFCCC; podkreśla również znaczenie wdrożenia unijnego systemu 
certyfikacji umożliwiającego natychmiastowe wstrzymanie importu w przypadku 
wykrycia wylesianych obszarów za pomocą obrazów satelitarnych; zwraca uwagę na 
możliwość wprowadzenia systemu oznakowania i certyfikacji przywożonych do UE 

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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produktów niepowodujących wylesiania oraz włączenia tego aspektu do unijnych umów 
handlowych i innych porozumień wielostronnych; zauważa, że w niektórych krajach 
istnieją dobrowolne oraz inne rodzaje systemów oznakowania drewna i innych 
produktów; jest jednak zdania, że powszechny system pomógłby podnieść świadomość, 
a zarazem zapewniłby ilościowy ogląd tendencji globalnych;

13. zwraca się do Komisji o regularne przedstawianie sprawozdania dotyczącego tendencji 
w zakresie wylesiania oraz eksploatacji terenów zasobnych w pierwiastek węgla, np. 
torfowisk, w państwach trzecich;

14. podkreśla, że należy nadal promować zrównoważoną biogospodarkę, niezbędne 
zastępowanie materiałów pochodzenia kopalnego i konsumpcję dóbr pochodzących ze 
źródeł odnawialnych dzięki wprowadzeniu systemu oznakowania i certyfikacji 
przywożonych do UE produktów niepowodujących wylesiania oraz dzięki włączeniu 
tego aspektu do unijnych umów handlowych i innych porozumień wielostronnych;

15. podkreśla znaczenie inkluzywnego partnerstwa z państwami trzecimi dla wzmocnienia 
zrównoważonego gospodarowania gruntami i rolnictwa, a także dobrego zarządzania, w 
szczególności w zakresie tytułów prawnych do gruntów i lasów, gdyż są to rządowe 
obowiązki dotyczące walki z wylesianiem, z których zewnętrzne zainteresowane strony 
mogą się wywiązać tylko częściowo; przypomina, że przy stosowaniu podejścia 
partnerskiego wspierającego lepsze zarządzanie należy respektować prawa ludów 
tubylczych, drobnych producentów rolnych i społeczności lokalnych oraz umożliwiać 
procesy wielostronne w krajach będących producentami; podkreśla znaczenie tworzenia 
zrównoważonych i przejrzystych łańcuchów wartości w rolnictwie za pośrednictwem 
porozumień handlowych, które uniemożliwiają wprowadzanie na terytorium UE 
produktów rolnych niezgodnych z unijnymi normami i wartościami w dziedzinie 
ochrony lasów; podkreśla potrzebę włączania do przyszłych umów handlowych klauzul 
ochronnych umożliwiających UE zawieszenie przywozu odpowiednich produktów z 
regionów lub krajów, w których obserwuje się wylesianie; ponadto uważa, że takie 
umowy powinny zawierać wiążące i możliwe do wyegzekwowania postanowienia 
dotyczące ochrony lasów i zapobiegania naruszeniom praw człowieka, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw społeczności do ziemi;

16. bierze pod uwagę globalne poparcie dla ochrony światowych ekosystemów leśnych, w 
tym dzikiej zwierzyny i jej siedlisk, oraz apeluje o pilne działania na rzecz ochrony 
lasów na całym świecie i zapewnienie zrównoważonych globalnych łańcuchów dostaw;

17. apeluje o zakaz wprowadzania na rynek wewnętrzny UE wszystkich produktów 
powodujących wylesianie w skali światowej;

18. zachęca do wdrażania środków wsparcia służących podnoszeniu wydajności rolnictwa 
w odnośnych krajach, aby ograniczyć społeczną i gospodarczą presję związaną z 
wylesianiem i eksploatacją torfowisk;

19. podkreśla, że olej palmowy jest istotnym czynnikiem wpływającym na prowadzone na 
niepokojącą skalę wylesianie na potrzeby komercyjnej gospodarki rolnej w krajach Azji 
Południowo-Wschodniej, a uprawa soi do celów żywienia zwierząt przyczynia się do 
wylesiania w Ameryce Południowej;
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20. podkreśla potrzebę dalszych znaczących postępów w opracowaniu i wdrażaniu unijnej 
strategii dotyczącej roślin wysokobiałkowych oraz w zapewnieniu solidnej produkcji 
roślin wysokobiałkowych w UE w celu ograniczenia ryzyka wylesiania związanego z 
tymi uprawami w innych regionach świata, zmniejszenia zależności od przywozu i 
obniżenia presji na lasy spowodowanej zmianą użytkowania gruntów; podkreśla, że 
należy poczynić takie postępy między innymi dzięki szerszemu stosowaniu 
zmianowania upraw w połączeniu ze wsparciem i wytycznymi dla rolników na 
obszarach nadających się pod uprawę roślin wysokobiałkowych, a ponadto podkreśla, 
że takie działania zmniejszyłyby zależność od przywozu oraz ograniczyłyby wylesianie, 
degradację lasów i presję na lasy spowodowaną zmianą użytkowania gruntów; apeluje 
zatem o wprowadzenia kryteriów zrównoważoności w zakresie importu białka 
roślinnego;

21. zachęca Komisję do dopilnowania, by do ram prawnych włączono platformę 
wielostronną obejmującą wszystkie właściwe zainteresowane podmioty;

22. podkreśla znaczenie dalszego rozwoju i usprawnienia istniejących systemów, w tym 
planu działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa,  umów o dobrowolnym partnerstwie z udziałem społeczeństwa 
obywatelskiego, programu ONZ na rzecz redukcji emisji spowodowanych wylesianiem 
i degradacją lasów w krajach rozwijających się (REDD+), oraz obowiązującego 
prawodawstwa, w tym rozporządzenia w sprawie drewna2, a ponadto podkreśla 
znaczenie promowania obecnych dobrowolnych systemów; podkreśla znaczenie takich 
systemów dla zmniejszenia obciążenia administracyjnego państw członkowskich, 
ułatwienia transferu wiedzy oraz zwiększenia świadomości i poczucia 
odpowiedzialności między krajami partnerskimi spoza UE, a w szczególności dla 
rozwiązania problemu legalności pozyskiwania drewna dzięki skutecznemu i 
terminowemu egzekwowaniu przepisów zarówno w UE, jak i poza nią;

23. uważa, że należy zająć się czynnikami stymulującymi wylesianie w ramach polityki UE 
i tym samym zapewnić spójność strategii politycznych związanych z lasami i 
zmniejszyć presję na lasy; uważa, że takie ramy polityczne sprzyjałyby rozwojowi 
coraz bardziej innowacyjnego, zrównoważonego i wydajnego rolnictwa w UE i poza 
nią oraz ograniczyłyby straty żywności w całym łańcuchu żywnościowym za pomocą 
nowych technologii; zauważa, że określone w tych ramach cele można osiągnąć dzięki 
zapewnieniu rolnikom łatwego dostępu do finansowania umożliwiającego im 
nabywanie nowoczesnych i wysoce precyzyjnych technologii rolniczych; uważa, że 
odpowiedzią na wysoki popyt na żywność powinny być pomoc techniczna, współpraca 
organizacji rolniczych i transfer wiedzy;

24. podkreśla, że transformacja w leśnictwie musi prowadzić na całym świecie do 
zintegrowanej gospodarki leśnej, ponieważ tylko w ten sposób można wykorzystać 
potencjał leśnictwa wielofunkcyjnego; zauważa, że podstawą zintegrowanej gospodarki 
leśnej jest zrównoważona produkcja drewna jako surowca naturalnego oraz 
wykorzystanie zrównoważonego potencjału wszystkich postaci drewna;

25. podkreśla znaczenie zrównoważonej gospodarki leśnej, włącznie ze szkoleniem, w UE i 
państwach trzecich jako istotnego czynnika umożliwiającego zapewnienie dochodu 

2 Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 2.
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właścicielom lasów, osobom mieszkającym lub pracującym w lasach i rolnikom 
stosującym system rolno-leśny, poprawę różnorodności biologicznej i sekwestracji 
dwutlenku węgla w lasach, a także poprawę odporności lasów. podkreśla w związku z 
tym znaczenie wspierania właścicieli lasów, a w szczególności uwzględniania sytuacji 
drobnych właścicieli lasów;

26. podkreśla rolę systemów rolno-leśnych, w tym ekstensywnego wypasu w lesie, w 
ochronie różnorodności biologicznej, łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowaniu się 
do niej jako praktyk o dużym potencjale w zakresie sekwestracji dwutlenku węgla; 
podkreśla, że w okresach susz mogą one stanowić ważne źródło paszy dla zwierząt i 
dywersyfikacji produkcji, w tym do celów biogospodarki; podkreśla, że zgodnie z 
wynikami badań terenowych w systemach rolno-leśnych grunty są wykorzystywane 
efektywniej niż w przypadku upraw monokulturowych i dzięki temu mogą się 
przyczynić do zmniejszenia presji na inne ekosystemy, w tym lasy; wzywa do zmiany 
przepisów w celu ułatwienia rekultywacji i odtwarzania istniejących systemów rolno-
leśnych, a ponadto apeluje o tworzenie nowych systemów;

27. podkreśla, że zmniejszenie presji związanej z konsumpcją jest ważnym elementem 
ochrony lasów; podkreśla przy tym, że należy wspierać kaskadowe wykorzystanie 
surowca drzewnego; zwraca uwagę, że usługi ekosystemowe związane z drewnem są 
widoczne tylko w trwałych produktach, takich jak meble czy budynki;

28. podkreśla, że umowy handlowe z krajami spoza UE powinny zawierać postanowienia 
dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej i odpowiedzialnej przedsiębiorczości, a 
także zobowiązania do skutecznego wdrażania porozumienia paryskiego.

29. jest poważnie zaniepokojony doniesieniami o nielegalnym pozyskiwaniu drewna i 
innych powiązanych rodzajach działalności przestępczej wymierzonej w leśników i 
strażników leśnych zarówno w państwach trzecich, jak i w UE; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o dalsze zdecydowane działania w celu przeciwdziałania 
nielegalnemu pozyskiwaniu drewna, zwłaszcza w ostatnich lasach pierwotnych Europy, 
oraz o egzekwowanie odpowiednich obowiązujących przepisów UE i, co za tym idzie, 
stosowanie proporcjonalnych, odstraszających i skutecznych sankcji w przypadkach 
naruszeń prawa UE;

30. podkreśla potrzebę zwiększenia wiedzy społeczeństwa na temat społecznych i 
gospodarczych skutków nielegalnego pozyskiwania drewna oraz przestępstw 
związanych z lasami;

31. podkreśla, że według sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska pt. „Europejskie 
środowisko – stan i prognozy na 2020 r.” jedynie w przypadku jednej trzeciej siedlisk 
leśnych wymienionych w dyrektywie siedliskowej3 stwierdzono właściwy stan ochrony 
oraz że od 2013 r. stan ochrony siedlisk leśnych i gatunków właściwie się nie poprawił 
mimo wdrażania strategii leśnej UE; podkreśla, że zarządzanie tymi obszarami i 
zapewnienie egzekwowania dyrektywy siedliskowej wymaga dostatecznych zasobów.

3 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
(2019/2156(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Mauri Pekkarinen

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że zrównoważona i skuteczna polityka leśna wymaga wiarygodnych 
informacji na temat zasobów leśnych, ich stanu oraz sposobu zarządzania nimi i ich 
użytkowania, jak również wiarygodnych informacji na temat zmiany użytkowania 
gruntów; 

B. mając na uwadze, że lasy i łańcuch wartości w sektorze leśnym mają podstawowe 
znaczenie dla dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym przez zapewnianie 
miejsc pracy i dobrobytu gospodarczego na obszarach wiejskich i miejskich, łagodzenie 
skutków zmiany klimatu oraz zapewnianie korzyści zdrowotnych; 

1. przypomina, że od UE i jej państw członkowskich oczekuje się podjęcia pilnych działań 
na rzecz ochrony i odtwarzania lasów w celu wypełnienia zobowiązań w ramach celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ, porozumienia paryskiego, 
globalnego strategicznego planu na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020 
oraz Strategicznego planu ONZ na rzecz lasów i związanych z nim globalnych celów 
leśnych;

2. wyraża głębokie zaniepokojenie, że pomimo wysiłków podejmowanych przez UE i jej 
państwa członkowskie jest mało prawdopodobne, aby UE wywiązała się ze swojego 
zobowiązania do powstrzymania wylesiania do 2020 r. w ramach celów 
zrównoważonego rozwoju; w związku z tym zdecydowanie popiera propozycję Komisji 
dotyczącą zintensyfikowania działań na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów;
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3. podkreśla, że wylesianie i degradacja lasów na całym świecie to poważne problemy, i 
dlatego z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 23 lipca 2019 r. pt. 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
(COM(2019)0352); 

4. przyjmuje do wiadomości określone w tym komunikacie priorytety działań i 
zobowiązuje się do aktywnego angażowania się w dalsze udoskonalanie opisanych 
działań w celu zapewnienia ich skuteczności i komplementarności oraz wzywa, aby 
następnie zostały wzmocnione i właściwie wdrożone; zwraca uwagę na potrzebę 
przyjęcia podejścia holistycznego; podkreśla, że podstawą działań muszą być trzy filary 
zrównoważenia, tj. zrównoważenie środowiskowe, gospodarcze i społeczne; 

5. podkreśla, że zrównoważona gospodarka leśna może zapobiegać wylesianiu i ma 
pozytywny wpływ na zdrowie i różnorodność lasów; zapewnia pochłanianie CO2 i 
składowanie dwutlenku węgla w odpornych, rosnących lasach; zapewnia składowanie 
dwutlenku węgla w pozyskanych produktach drzewnych, a ponadto zapewnia 
odnawialny i przyjazny dla klimatu surowiec, który może zastępować energochłonne 
materiały i paliwa kopalne;

6. podkreśla, jak ważne jest ułatwienie inkluzywnego podejścia opartego na partnerstwie 
na wszystkich szczeblach stosunków z państwami trzecimi w celu wzmocnienia 
zrównoważonego gospodarowania gruntami i zrównoważonego rolnictwa oraz 
posiadania gruntów i dobrego zarządzania, opartej na drewnie i niepowodującej 
wylesiania gospodarki o obiegu zamkniętym, a także dalszego rozwijania silnych relacji 
między nimi w zakresie przeciwdziałania wylesianiu, przy jednoczesnym poszanowaniu 
praw ludów tubylczych, drobnych producentów rolnych i społeczności lokalnych; 

7. zauważa, jak ważne jest zapewnienie włączenia wylesiania do dialogu politycznego na 
szczeblu krajowym oraz pomaganie krajom partnerskim w opracowywaniu i wdrażaniu 
krajowych ram prawnych dotyczących leśnictwa i zrównoważonego leśnictwa, z 
uwzględnieniem różnych rodzajów gospodarki leśnej w państwach członkowskich; 
podkreśla, że takie ramy krajowe muszą odzwierciedlać zarówno potrzeby krajowe, jak 
i zobowiązania międzynarodowe; podkreśla konieczność wdrożenia mechanizmów 
zachęcających drobnych producentów rolnych do utrzymywania i poprawy ekosystemu 
oraz produktów dostarczanych przez zrównoważone leśnictwo i rolnictwo; 

8. podkreśla, że ze środków programu „Horyzont 2020” sfinansowano już istotne badania 
naukowe i innowacje umożliwiające przejście na bardziej zrównoważone praktyki 
użytkowania gruntów oraz łańcuchy dostaw z myślą o powstrzymaniu wylesiania i 
degradacji lasów; domaga się zwiększonego finansowania, aby umożliwić dalsze 
wspieranie tych obszarów w ramach programu „Horyzont Europa”; 

9. podkreśla, że należy sprzyjać wdrażaniu rozporządzenia UE w sprawie drewna30, aby 
zapobiegać wprowadzaniu nielegalnie pozyskanego drewna na jednolity rynek 
europejski;

10. podkreśla potrzebę większego wykorzystania inwestycji prywatnych w celu 

30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, Dz.U. L 295 
z 12.11.2010, s. 23.
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wyeliminowania czynników powodujących wylesianie oraz osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie konkurencyjnego otoczenia regulacyjnego oraz potrzebę pełnego 
zaangażowania zainteresowanych stron na wszystkich etapach procesu tworzenia 
polityki;

11. podkreśla potrzebę dalszej oceny dodatkowych środków regulacyjnych i 
pozaregulacyjnych zgodnych z wymogami WTO po stronie popytu, aby zapewnić 
powszechne zrozumienie łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania; podkreśla 
potrzebę zwiększenia przejrzystości łańcuchów dostaw oraz zminimalizowania ryzyka 
wylesiania ogólnie i wylesiania związanego z przywozem towarów do UE; wzywa 
Komisję do rozpoczęcia dialogu z innymi krajami będącymi odbiorcami na temat 
łańcuchów dostaw, finansowania i inwestycji niepowodujących wylesiania;

12. wzywa Komisję do wspierania i pobudzania podejmowanych przez przemysł innowacji 
i inicjatyw mających na celu wzmocnienie zrównoważonego charakteru łańcuchów 
wartości;

13. wzywa Unię, by w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi wspierała 
monitorowanie wylesiania i degradacji lasów na podstawie danych z obserwacji Ziemi 
pochodzących z różnych źródeł oraz dzięki opracowaniu satelitów umożliwiających 
bardziej szczegółowe obrazowanie terenu, aby dokładniej i w czasie rzeczywistym 
monitorować wylesianie; zauważa, że dostarczone w ten sposób informacje stanowiłyby 
cenne narzędzie w walce z wylesianiem na całym świecie;

14. wzywa Komisję, by zwiększyła przejrzystość łańcuchów dostaw i zminimalizowała 
ryzyko wylesiania dla przemysłu i konsumentów, co w rezultacie przyczyni się do 
zapewnienia łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania;

15. podkreśla, że należy wzmocnić już istniejące normy i systemy certyfikacji zamiast 
wprowadzać do przepisów nowe normy i certyfikaty oraz że te normy i systemy 
certyfikacji muszą być zgodne z zasadami WTO;

16. wzywa do podnoszenia poziomu wiedzy konsumentów i sektorów przemysłu UE co do 
potrzeby zmniejszenia naszego śladu gruntowego związanego z konsumpcją oraz 
zachęca obywateli do wybierania produktów z łańcuchów dostaw „niepowodujących 
wylesiania”, a także wzywa do stworzenia takich łańcuchów w unijnej biogospodarce;

17. ponownie zwraca się do Komisji o niezwłoczne przedstawienie wniosku w sprawie 
europejskich ram prawnych opartych na zasadzie należytej staranności, by 
zagwarantować zrównoważone i niepowodujące wylesiania łańcuchy dostaw 
wszystkich produktów wprowadzanych na rynek UE zgodnie z normami i 
zobowiązaniami międzynarodowymi; nalega, by takiemu prawodawstwu towarzyszył 
solidny mechanizm egzekwowania i by zawierało ono skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające kary za nieprzestrzeganie przepisów.
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