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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 
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 
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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 
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 

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

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 
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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 
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 

2 Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 2.
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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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