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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej strategii leśnej – dalsze 
działania

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności,

– uwzględniając tytuł I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sprawie 
kompetencji Unii Europejskiej,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 7 grudnia 
2018 r. zatytułowane „Postępy w realizacji strategii leśnej UE – »Nowa strategia leśna 
na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego«” (COM(2018)0811), 

– uwzględniając rezolucję z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nowej strategii leśnej UE na 
rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego1,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 23 lipca 2019 r. 
zatytułowany „Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
światowych lasów” (COM(2019)0352),

– uwzględniając konkluzje Rady z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie postępów w realizacji 
strategii leśnej UE oraz w sprawie nowych ram strategicznych dla lasów (08609/2019),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 30 
października 2019 r. w sprawie sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 7 
grudnia 2018 r. „Postępy w realizacji strategii leśnej UE »Nowa strategia leśna na rzecz 
lasów i sektora leśno-drzewnego«”,

– uwzględniając projekt opinii Komitetu Regionów z 10 i 11 kwietnia 2019 r. w sprawie 

1 Dz.U. C 346 z 21.9.2016, s. 17.
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realizacji strategii leśnej UE,

– uwzględniając uaktualnioną strategię UE dotyczącą biogospodarki,

– uwzględniając konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z dnia 17 i 18 grudnia 
2018 r. w sprawie uaktualnionej strategii UE dotyczącej biogospodarki,

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z 16 maja 2018 r. w sprawie 
śródokresowego przeglądu strategii leśnej UE2,

– uwzględniając strategię „Europa 2020”, w tym inicjatywy „Unia innowacji” i „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisję Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A9-0154/2020),

A. mając na uwadze, że tytuł I TFUE nie zawiera odniesienia do wspólnej polityki leśnej 
UE, a odpowiedzialność za lasy spoczywa na państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w konsekwencji instytucje UE nie posiadają żadnych kompetencji do 
przyjęcia jakiejkolwiek wiążącej normy prawnej dotyczącej sektora leśnego;

B. mając na uwadze, że art. 5 TUE stanowi, że „[z]godnie z zasadą pomocniczości, w 
dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania 
tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie” oraz że 
„[z]godnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów”;

C. mając na uwadze, że podejmowane przez Komisję próby wywarcia wpływu na politykę 
leśną, będącą wyłączną kompetencją państw członkowskich, między innymi pod 
pretekstem promowania różnorodności biologicznej, być może w formie nowych, 
dotyczących konkretnych obszarów celów w zakresie ochrony, które mogą nawet 
wpływać negatywnie na klimat i środowisko w państwach członkowskich dobrze 
gospodarujących swoimi lasami, stanowią powód do obaw;

D. mając na uwadze, że lasy i cały łańcuch wartości związany z leśnictwem mają 
fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym, 
ponieważ zapewniają miejsca pracy, dobrobyt gospodarczy na obszarach wiejskich i 
miejskich, usługi związane z łagodzeniem zmian klimatu oraz w zakresie 
przystosowania się do tych zmian, oferują korzyści zdrowotne i chronią różnorodność 

2 Dz.U. C 361 z 5.10.2018, s. 5.
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biologiczną i perspektywy obszarów górskich i wiejskich, a ponadto biogospodarka 
zwiększa samowystarczalność Unii;

1. podkreśla, że definicję zrównoważonej gospodarki leśnej ustalono w ramach procesu 
paneuropejskiego Forest Europe; zauważa, że włączono ją do ustawodawstwa 
krajowego i obowiązujących w państwach członkowskich dobrowolnych systemów, 
takich jak certyfikacja lasów; 

2. podkreśla, że promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej w UE w ramach strategii 
leśnej UE i działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich realizowanych w ramach 
wspólnej polityki rolnej (WPR) miało pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną 
lasów w UE i zwiększyło korzyści dla klimatu oferowane przez sektor leśno-drzewny; 
zauważa jednak, że nadal istnieje potrzeba wzmocnienia zrównoważonej gospodarki 
leśnej w sposób wyważony, aby zapewnić lepsze zdolności dostosowania się lasów do 
zmieniających się warunków klimatycznych, zmniejszyć ryzyko wystąpienia i wpływ 
zjawisk katastrofalnych oraz zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom możliwość 
korzystania z lasów, na przykład w taki sposób, który uwzględnia cele właścicieli 
lasów;

3. uważa, że UE nie powinna przyjmować kryteriów o pokrywającym się zakresie w 
stosunku do prawa krajowego i dobrowolnych systemów certyfikacji, które są bardziej 
rygorystyczne niż przepisy; uważa, że decyzje w sprawie kryteriów różnorodności, 
które wykraczają poza ustawodawstwo, powinni podejmować właściciele i branże 
skupujące drewno, i powinny one podlegać mechanizmowi rynkowemu; wyraża 
przekonanie, że mechanizm rynkowy może zapewniać szybsze, łatwiejsze do 
zaakceptowania i dalekosiężne rezultaty niż rozporządzenie; podkreśla, że we 
wszystkich sytuacjach to właściciel lasu decyduje o sposobie jego użytkowania, w 
granicach prawa krajowego;

4. zauważa, że w ostatnich dziesięcioleciach zasoby leśne UE zwiększały się pod 
względem lesistości i objętości, a obecnie lasy i inne obszary zalesione zajmują co 
najmniej 43 % powierzchni UE; wskazuje, że sektor zatrudnia bezpośrednio co 
najmniej 500 tys. osób i pośrednio 2,6 miliona osób w UE oraz że utrzymanie takiego 
poziomu zatrudnienia i długoterminowej konkurencyjności sektora wymaga ciągłego 
przyciągania wykwalifikowanej i wyszkolonej siły roboczej do sektora; zauważa, że 
prawie 25 % łącznych obszarów lasów w UE należy do sieci Natura 2000;

5. zauważa, że obszar lasów w Unii powiększa się, między innymi w wyniku zalesiania, 
oraz że lasy zarządzane w celach handlowych nie tylko lepiej pochłaniają dwutlenek 
węgla niż lasy nieobjęte gospodarką leśną, ale także redukują emisje i problemy 
powodowane przez pogarszający się stan lasów; odnotowuje, że zrównoważone 
gospodarowanie lasami handlowymi wywiera najlepszy wpływ na klimat oraz że 
państwa, które dobrze gospodarują swoimi lasami, powinny być za to nagradzane;

6. przypomina, że lasy i sektor leśno-drzewny w znacznym stopniu przyczyniają się do 
rozwoju lokalnych gospodarek o obiegu zamkniętym w UE;  podkreśla, że w 2010 r. 
biogospodarka stanowiła rynek o wartości szacowanej na ponad 2 bln EUR, który 
zapewniał 20 mln miejsc pracy i 9 % całkowitego zatrudnienia w UE; odnotowuje, że 
każde euro zainwestowane w badania i innowacje w obszarze biogospodarki w ramach 
programu „Horyzont 2020” przyniesie wartość dodaną;
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7. podkreśla potrzebę ponownego rozważenia ambitnych celów Europejskiego Zielonego 
Ładu na 2030 r. (w szczególności celów dotyczących zwiększenia unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do 50-55 %) oraz gruntownej oceny jego skutków 
gospodarczych dla konkurencyjności sektora leśnego i leśników w UE w kontekście 
trwającej obecnie globalnej pandemii COVID-19;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i sektora leśno-drzewnego dla klimatu; podkreśla 
potrzebę zwiększenia sekwestracji CO2 w lasach, magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych; odnotowuje jednak znaczenie unikania zbędnych zakłóceń na rynku 
surowców drewnopochodnych, powodowanych przez systemy wsparcia bioenergii; 
zwraca uwagę na potrzebę zachęcania do wykorzystania produktów drewnopochodnych 
w obiegu zamkniętym, aby promować efektywne gospodarowanie zasobami, redukcję 
odpadów oraz wydłużanie cyklu życia węgla, tak aby poszerzać zasięg biogospodarki o 
obiegu zamkniętym;

9. podkreśla, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, które pozwalają na tworzenie 
obszarów leśnych bez zezwolenia, strażnicy leśni nie mogą już podejmować żadnych 
działań w celu zapobiegania szkodom w lasach lub rozprzestrzenianiu się szkodników; 
uważa, że należy promować i ułatwiać kompleksowe zarządzanie ochroną przed 
szkodnikami;

10. docenia rolę lasów jako terenów rekreacyjnych i miejsc sprzyjających aktywności takiej 
jak pozyskiwanie produktów pochodzenia leśnego innych niż drewno, np. grzybów i 
owoców miękkich; odnotowuje możliwości zwiększonego usuwania biomasy w lasach 
w drodze wypasu, aby zapobiegać pożarom, ale zauważa także, że wypas zwierząt 
dzikich ma negatywny wpływ na sadzonki, w związku z czym zwraca uwagę na 
potrzebę zrównoważonego zarządzania pasącą się fauną;

11. podkreśla zasadniczą rolę, jaką odgrywają rolnicy i myśliwi w dobrym gospodarowaniu 
obszarami leśnymi, przede wszystkim pod względem utrzymania równowagi w 
wymiarze różnorodności biologicznej zwierząt i roślin;

12. uważa, że strategia leśna UE powinna koncentrować się na wspieraniu i promowaniu 
konkurencyjności unijnego przemysłu leśnego, biogospodarki i bioenergii; uważa, że 
strategia leśna powinna być w szczególności ukierunkowana na osiągnięcie 
samowystarczalności UE jeśli chodzi o drewno, dzięki czemu wzrośnie powierzchnia 
lasów, a powiązane problemy, takie jak nielegalna ścinka, masowy wykup i dzierżawa 
ziemi oraz szkody środowiskowe i dla różnorodności biologicznej w państwach trzecich 
ulegną ograniczeniu;

13. uważa, że rolę lasów w polityce klimatycznej należy przede wszystkim postrzegać z 
perspektywy biogospodarki, oraz że głównym celem powinno być zwiększanie 
wykorzystania odnawialnych paliw i materiałów, a nie ustanawianie celów dotyczących 
wielkości leśnych pochłaniaczy dwutlenku węgla lub chronionych obszarów leśnych; 
uważa, że dopóki nie zostanie wykorzystany pełny potencjał biogospodarki, nie będą 
potrzebne dodatkowe przepisy dotyczące leśnictwa; 

14. zauważa, że rozwój biogospodarki UE zależy między innymi od rozwoju technologii i 
rynków, europejskich i międzynarodowych ram politycznych oraz zrównoważonego 
korzystania z lasów UE; odnotowuje, że na niektóre z tych czynników łatwiej jest 
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wywierać wpływ niż na inne;  opowiada się w związku z tym za wyeliminowaniem 
zbędnych barier regulacyjnych, promowaniem współpracy międzysektorowej oraz 
promowaniem inwestycji w badania i rozwój w celu ułatwienia zmian w tym sektorze;

15. zauważa ponadto, że ambitne cele polityki energetycznej UE dotyczące zwiększenia 
udziału energii odnawialnej należy brać pod uwagę promując wykorzystanie biomasy 
produkowanej przez lasy;

16. podkreśla kluczową rolę lasów, sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w osiąganiu 
celów;  podkreśla, że osiągnięcie celów UE w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, zdrowych i zarządzanych w zrównoważony 
sposób lasów i rentownych gałęzi przemysłu;  zachęca ponadto do działań na rzecz 
utrzymania lub zwiększenia pokrywy leśnej; 

17. uważa, że pożarom lasów można zapobiegać przez zapewnienie przyrostu lasu, 
ograniczanie ilości drewna posuszowego oraz zagwarantowanie istnienia kompleksowej 
sieci dróg leśnych; uważa, że w porozumieniu paryskim należy stwierdzić, że 
odpowiednie planowe gospodarowanie lasami handlowymi może przeciwdziałać 
pożarom lasów;  jest zdania, że kraje, które skutecznie zapobiegają pożarom lasów 
powinny być wynagradzane w obliczeniach emisji dwutlenku węgla;

18. podkreśla, że na okres po 2020 r. potrzebne są ambitne, niezależne i samodzielne 
krajowe strategie leśne, które nie są podporządkowane żadnej innej strategii sektorowej; 
apeluje, by strategie te opierały się na całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględniały wszystkie gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
aspekty łańcucha wartości opartego na lasach;  podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio wpływających na lasy i zarządzanie nimi;

19. ubolewa nad faktem, że takiego skoordynowanego i spójnego podejścia nie stosuje się 
także do unijnej polityki handlowej dopuszczającej masowy przywóz produktów 
rolnych bezpośrednio powodujących wylesianie w państwach trzecich, w szczególności 
w przypadku roślin wysokobiałkowych i produktów pochodzących z hodowli zwierząt;

20. jest zdania, że strategia leśna UE powinna działać wyłącznie jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi, uznając jednocześnie potrzebę poszanowania 
kompetencji państw członkowskich;

21. podkreśla, że podejmowanie merytorycznie uzasadnionych decyzji w polityce UE 
dotyczącej lasów, sektora leśno-drzewnego i jego łańcucha wartości ma duże znaczenie 
i nie musi oznaczać systematycznego gromadzenia danych na szczeblu europejskim;

22. podkreśla potrzebę uwzględnienia powiązań między sektorem leśno-drzewnym 
a innymi sektorami, a także znaczenie cyfryzacji i inwestowania w badania i innowacje;  
podkreśla kluczową rolę materiałów drewnopochodnych w zastępowaniu alternatyw 
bazujących na paliwach kopalnych w branżach takich jak budownictwo i przemysł 
tekstylny; uważa, że należy podkreślić korzyści dla zdrowia płynące z sektora leśno-
drzewnego nie tylko w wymiarze czystego powietrza i rekreacji, ale także jak źródła 
surowców dla przemysłu farmaceutycznego, w szczególności do produkcji wyrobów 
higienicznych, które ograniczają rozprzestrzenianie się pandemii;
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23. zauważa, że dzięki systemom rolno-leśnym, połączonej uprawie drzew i roślin 
hodowlanych lub połączeniu uprawy drzew z chowem zwierząt gospodarskich można 
byłoby ograniczyć pożary lasów, w szczególności w krajach śródziemnomorskich; 
ponadto zwraca uwagę na znaczenie kompleksowej i dobrze utrzymanej sieci dróg 
leśnych i regularnej gospodarki leśnej dla zapobiegania pożarom lasów i zarządzania 
nimi, aby w ten sposób uniknąć szkodliwych dla klimatu emisji dwutlenku węgla z 
niepotrzebnych pożarów lasów;  podkreśla, że należy zwiększyć możliwości zwalczania 
szkodników na dużych obszarach; podkreśla w tym kontekście potrzebę 
skuteczniejszego zapobiegania takim zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności lasów, 
na przykład przez badania i innowacje, wymianę informacji i współpracę w dziedzinie 
przeciwdziałania katastrofom naturalnym;

24. docenia rolę różnorodności biologicznej w zapewnianiu, by ekosystemy leśne pozostały 
zdrowe i odporne; zauważa jednak, że zarządzanie uznanymi obszarami naturalnymi 
wymaga wystarczających zasobów finansowych; podkreśla znaczenie pragmatycznego 
włączenia ochrony przyrody do zrównoważonej gospodarki leśnej bez konieczności 
rozszerzania obszarów chronionych i nakładania dodatkowych obciążeń 
administracyjnych i finansowych; popiera tworzenie sieci w oparciu o zmierzające w 
tym celu inicjatywy ze strony państw członkowskich;

25. podkreśla, że Unia powinna przeznaczyć wystarczające środki finansowe z budżetu 
WPR na działania w sektorze leśno-drzewnym stosownie do nowych oczekiwań tego 
sektora, w tym na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów, 
utrzymanie sieci dróg leśnych, technologie w dziedzinie leśnictwa, innowacje oraz 
przetwarzanie i wykorzystywanie produktów leśnych; podkreśla potrzebę zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych w ramach działań w zakresie leśnictwa UE oraz pomocy 
państwa ogólnie, na przykład przez zezwolenie na wyłączenia grupowe w celu 
szybkiego reagowania na wyzwania związane z lasami;

26. podkreśla fakt, że globalne wylesianie i degradacja lasów stanowią poważny problem; 
zwraca uwagę, że należy opracować inicjatywy polityczne w celu rozwiązania 
problemów poza UE, ze szczególnym uwzględnieniem tropików i czynników 
napędzających niezrównoważone praktyki w lasach spoza sektora leśnego, w 
szczególności poprzez wdrożenie etykietowania geograficznego, certyfikacji 
zrównoważonego charakteru oraz zakazów dostępu do rynku dla artykułów 
niezgodnych z obowiązującymi przepisami; podkreśla potrzebę wspierania wdrożenia 
unijnego rozporządzenia w sprawie drewna i planu działań FLEGT (egzekwowanie 
prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa), aby zapobiec przywozowi 
nielegalnie pozyskiwanego lub pozyskiwanego w sposób niezrównoważony drewna na 
rynek UE, ponieważ są to praktyki nieuczciwej konkurencji wobec sektora leśnego na 
kontynencie i w regionach najbardziej oddalonych;

27. podkreśla potrzebę utrzymania systemów informacji o lasach objętych 
odpowiedzialnością wszystkich właściwych krajowych organów administracji; 
podkreśla znaczenie naukowych, wyważonych informacji ze wskaźnikami społeczno-
ekonomicznymi dla rozwoju każdej strategii politycznej związanej z lasami; wnioskuje, 
aby dane te przekazywać wszystkim zainteresowanym podmiotom, takim jak związki 
łowieckie czy izby rolnicze, w celu zagwarantowania skutecznej koordynacji 
wdrażanych działań;
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28. wzywa Stały Komitet ds. Leśnictwa Komisji do powierzenia państwom członkowskim 
centralnej roli w koordynacji sektora leśnego; podkreśla znaczenie równoległego 
zaangażowania odpowiednich zainteresowanych stron w grupę dialogu obywatelskiego 
w dziedzinie gospodarki leśnej i korka;  wzywa Komisję do współpracy z Parlamentem 
i państwami członkowskimi w koordynacji sektora leśnego;

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