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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiej strategii leśnej – dalsze działania
(2019/2157(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. Europejski Zielony Ład (COM(2019)0640) i wytyczne polityczne 
Ursuli von der Leyen z dnia 10 września 2019 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 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 swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nowej strategii 
leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego1,

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z dnia 10 i 11 kwietnia 2019 r. 
w sprawie realizacji strategii leśnej UE,

– uwzględniając uaktualnioną strategię UE dotyczącą biogospodarki,

– uwzględniając strategię klimatyczną 2050,

– 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, 

1 Dz.U. C 346 z 21.9.2016, s. 17.
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nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki (COM(2018)0773),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z dnia 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 Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że wewnętrzne i międzynarodowe zobowiązania UE dotyczące na 
przykład Europejskiego Zielonego Ładu, celów zrównoważonego rozwoju, protokołu 
z Kioto, porozumienia paryskiego i stworzenia społeczeństwa bezemisyjnego nie będą 
możliwe do wypełnienia bez korzyści dla klimatu i innych usług ekosystemowych 
zapewnianych przez lasy i sektor leśno-drzewny; 

B. mając na uwadze, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie zawiera 
odniesienia do wspólnej polityki leśnej UE i odpowiedzialność za lasy spoczywa na 
państwach członkowskich, ale mając na uwadze, że dzięki swojej polityce UE od dawna 
przyczynia się do zrównoważonej gospodarki leśnej i wpływa na decyzje państw 
członkowskich dotyczące lasów;

C. 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 
biologiczną i perspektywy obszarów górskich i wiejskich;

Przeszłość – przegląd ostatnich sukcesów i wyzwań związanych z realizacją

1. z zadowoleniem przyjmuje publikację sprawozdania Komisji zatytułowanego „Postępy 
w realizacji strategii leśnej UE – »Nowa strategia leśna na rzecz lasów i sektora leśno-
drzewnego«” (COM(2018)0811); 

2. przyznaje, że realizacja ośmiu obszarów priorytetowych strategii (plus jeden) nie 
nastręczyła zbyt wielu trudności, z wyjątkiem ciągłych wyzwań w obszarach „Jakie lasy 
posiadamy i w jaki sposób się one zmieniają?” oraz „Wspieranie koordynacji i 
komunikacji”; 

3. 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, 

2 Dz.U. C 361 z 5.10.2018, s. 5.



PR\1196150PL.docx 5/10 PE645.118v01-00

PL

takich jak certyfikacja lasów;

4. 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 oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
i wpływ zjawisk katastrofalnych;

Teraźniejszość – obecny stan lasów UE

5. podkreśla, że lasy UE są wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą różnorodnością, 
w tym różnicami w stosunkach własnościowych, wielkości, strukturze, różnorodności 
biologicznej, odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto uwagę, że lasy oferują 
społeczeństwu szeroki wachlarz usług ekosystemowych, w tym surowce, lepszą jakość 
powietrza, czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę przed suszami, powodziami i 
lawinami;

6. zauważa, że lasy i inne obszary zalesione zajmują co najmniej 43 % powierzchni UE 
oraz że sektor zatrudnia bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i pośrednio 2,6 
miliona osób w UE4;

7. uznaje, że długoterminowe inwestycje w zrównoważoną gospodarkę leśną zapewniają 
dalszą opłacalność ekonomiczną lasów, jak również ich wkład w osiągnięcie wielu 
celów UE, włącznie z pomyślnym wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu 
i przejściem na biogospodarkę o obiegu zamkniętym; 

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i sektora leśno-drzewnego dla klimatu; podkreśla 
potrzebę zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, magazynowania węgla 
w produktach drewnopochodnych oraz zastąpienia materiałów i energii opartych na 
paliwach kopalnych; 

9. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że chociaż lasami w UE zarządza się zgodnie ze 
wspólnie uzgodnioną zasadą zrównoważonej gospodarki leśnej, a pokrywa leśna w UE 
zwiększa się w ostatnich dziesięcioleciach, opracowano inne podejście do 
zrównoważonej gospodarki leśnej w kontekście niedawno uzgodnionego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje i zmieniającego rozporządzenie 2019/2088 
w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze 
usług finansowych; 

Przyszłość – kluczowa rola strategii leśnej UE po 2020 r. i Europejskiego Zielonego Ładu 
w osiągnięciu celów porozumienia paryskiego 

3 Baza danych Eurostatu na temat leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
4 Nota faktograficzna Parlamentu Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca Unii Europejskiej i lasów.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database%20
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10. z zadowoleniem przyjmuje niedawną publikację Europejskiego Zielonego Ładu 
Komisji i oczekuje na nadchodzącą strategię leśną UE po 2020 r.; 

11. z zadowoleniem przyjmuje program prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza uznanie 
wkładu nowej strategii leśnej UE w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; podkreśla w związku 
z tym, że w przyszłości lasy nie powinny być uważane za jedyny rodzaj pochłaniacza 
CO2, ponieważ dałoby to innym sektorom mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; podkreśla ponadto znaczenie odejścia od społeczeństwa opartego na paliwach 
kopalnych;

12. podkreśla kluczową rolę lasów, sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w osiąganiu 
celów Europejskiego Zielonego Ładu; 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 zwiększenia pokrywy leśnej;

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. potrzebna jest ambitna, niezależna i samodzielna 
strategia leśna UE, która nie jest podporządkowana żadnej innej strategii sektorowej; 
apeluje o nową strategię leśną UE, która opiera się na całościowym podejściu do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i uwzględnia 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 w UE;

14. jest zdania, że strategia leśna UE powinna działać jako pomost między krajowymi 
politykami leśnymi a celami UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno potrzebę 
poszanowania kompetencji krajowych, jak i potrzebę przyczynienia się do osiągnięcia 
szerszych celów UE; 

15. podkreśla znaczenie popartego dowodami podejmowania decyzji w odniesieniu do 
strategii UE dotyczących lasów, sektora leśno-drzewnego i jego łańcucha wartości; 
apeluje o to, by wszystkie związane z lasami aspekty europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były spójne ze strategią leśną UE po 2020 r., 
w szczególności w celu zapewnienia pozytywnego wpływu zrównoważonej gospodarki 
leśnej na społeczeństwo;

16. 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, przemysł 
tekstylny, przemysł chemiczny i przemysł opakowaniowy; 

17. podkreśla, że z powodu zmian klimatu częściej będą występować zjawiska 
katastrofalne, takie jak susze, powodzie, burze, epidemie szkodników, erozja i pożary, 
powodując szkody w lasach w UE; podkreśla w tym kontekście potrzebę lepszego 
zapobiegania takim zdarzeniom dzięki zwiększaniu odporności lasów, na przykład 
przez badania i innowacje oraz przez oferowanie lepszych mechanizmów wsparcia dla 
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dotkniętych obszarów i nieruchomości, aby można je było odtworzyć; 

18. uznaje rolę różnorodności biologicznej w zapewnianiu, by ekosystemy leśne pozostały 
zdrowe i odporne; podkreśla znaczenie obszarów Natura 2000; zauważa jednak, że 
potrzebne są wystarczające zasoby finansowe do zarządzania takimi obszarami;

19. wzywa Komisję do wspierania negocjacji prowadzonych przez Europejską Komisję 
Gospodarczą ONZ i wspieranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa w celu osiągnięcia prawnie wiążącego ogólnoeuropejskiego 
porozumienia w sprawie lasów; 

20. zachęca do ukończenia trwającego procesu opracowywania podejścia do 
zrównoważonego rozwoju opartego na wykorzystaniu innym niż końcowe, przy ścisłym 
zaangażowaniu Stałego Komitetu ds. Leśnictwa i państw członkowskich, w oparciu 
o dwustopniowe podejście przekształconej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 
energii; uważa, że dwustopniowe podejście można zastosować w innych strategiach 
w celu poprawy zrównoważonego charakteru leśnictwa; 

21. podkreśla kluczowe znaczenie WPR i działań w zakresie leśnictwa w realizacji strategii 
leśnej UE; zachęca do kontynuacji działań w zakresie leśnictwa w ramach WPR na lata 
2021–2027; podkreśla potrzebę innych łatwo dostępnych, dobrze skoordynowanych 
i odpowiednich mechanizmów finansowania UE;

22. podkreśla zasadniczą rolę zaawansowanych badań i innowacji we wspieraniu wkładu 
lasów i sektora leśno-drzewnego w pokonywanie wyzwań naszych czasów; podkreśla 
znaczenie unijnych programów badań i innowacji na okres po 2020 r. i uznaje rolę 
Stałego Komitetu ds. Badań Naukowych w Dziedzinie Rolnictwa; 

23. podkreśla fakt, że globalne wylesianie i degradacja lasów stanowią poważne problemy; 
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; podkreśla potrzebę 
wspierania wdrożenia unijnego rozporządzenia w sprawie drewna i planu działań 
FLEGT (egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa), aby 
zapobiec wprowadzaniu nielegalnie pozyskiwanego drewna na rynek UE; 

24. podkreśla potrzebę opracowania ogólnounijnego systemu informacji o lasach Europy 
w ramach wspólnej odpowiedzialności wszystkich odpowiednich dyrekcji generalnych 
Komisji; podkreśla znaczenie naukowych, wyważonych informacji ze wskaźnikami 
społeczno-ekonomicznymi dla rozwoju każdej strategii politycznej UE związanej 
z lasami;

25. wzywa Stały Komitet ds. Leśnictwa Komisji do powierzenia państwom członkowskim 
centralnej roli w przygotowaniu i realizacji strategii leśnej UE po 2020 r.; podkreśla 
znaczenie równoległego zaangażowania odpowiednich zainteresowanych stron w grupę 
dialogu obywatelskiego w dziedzinie gospodarki leśnej i korka; wzywa Komisję do 
corocznego angażowania Parlamentu we wdrażanie strategii leśnej UE; 

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

Lasy, leśnictwo i cały sektor leśno-drzewny odgrywają ważną rolę w zapewnianiu 
zrównoważonych rozwiązań wielu wyzwań naszych czasów. Lasy i inne obszary zalesione 
zajmują co najmniej 43 % powierzchni UE, a w sektorze leśnym zatrudnionych jest 
bezpośrednio co najmniej 500 000 europejskich obywateli i pośrednio 2,6 miliona. Ponadto 
60 % lasów w UE jest własnością prywatną. Lasy europejskie są też niezwykle zróżnicowane 
pod względem wielkości, struktury, różnorodności biologicznej i metod zarządzania.

Globalne otoczenie polityczne zmieniło się ogromnie od czasu poprzedniej strategii leśnej UE 
w 2013 r. i zmiana ta ma duży wpływ na różne strategie UE. Wewnętrzne i międzynarodowe 
zobowiązania UE, takie jak społeczeństwo bezemisyjne, Europejski Zielony Ład, cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ, protokół z Kioto, porozumienie paryskie i inne, będą 
niemożliwe do wypełnienia bez korzyści dla klimatu zapewnianych przez lasy i sektor leśno-
drzewny oraz innych usług ekosystemowych zapewnianych przez lasy.

Ponadto musimy pamiętać, że polityka leśna pozostaje głównie w gestii państw 
członkowskich. W TFUE nie ma odwołania do szczegółowych przepisów dotyczących 
polityki leśnej UE, a UE od dawna przyczynia się dzięki swojej polityce do wdrażania 
zrównoważonej gospodarki leśnej i wpływa na decyzje państw członkowskich dotyczące 
lasów. Rosnąca liczba strategii krajowych i unijnych wpływa bezpośrednio lub pośrednio na 
lasy i ich zarządzanie w UE. Stwarza to złożone i rozdrobnione otoczenie polityczne UE 
w zakresie lasów i zarządzania nimi, które musi być bardziej spójne i lepiej skoordynowane, 
z korzyścią dla wszystkich filarów zrównoważonego rozwoju.

Dlatego potrzebujemy silnej, całościowej i niezależnej strategii leśnej UE po 2020 r. Powinna 
ona uwzględniać całościowe podejście do zrównoważonej gospodarki leśnej, które 
w wyważony sposób opiera się na zrównoważeniu gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym i zapewnia ciągłość wielofunkcyjnej roli lasów. Strategia leśna UE 
powinna stanowić integralną i niezależną część zbliżającego się Europejskiego Zielonego 
Ładu i nie powinna podlegać żadnej innej strategii sektorowej.

Nowa strategia leśna UE powinna obejmować instrumenty, które wzmacniają jej rolę jako 
skutecznego narzędzia koordynacji polityki w odniesieniu do różnych strategii politycznych 
UE związanych z lasami i ich wdrażania w sposób uwzględniający cały łańcuch wartości 
oparty na lasach. Powinna zapewnić spójność i synergię z innymi sektorami mającymi wpływ 
na leśnictwo. Strategia leśna UE powinna również stanowić pomost między sektorowymi 
politykami leśnymi UE a krajowymi politykami leśnymi państw członkowskich oraz powinna 
zapewniać uwzględnianie wiedzy fachowej sektora leśnego od wczesnych etapów 
formułowania polityki, co umożliwiłoby tworzenie spójnych i konsekwentnych strategii 
politycznych dotyczących lasów. Ponadto UE powinna aktywnie wpływać na globalne 
otoczenie polityczne, podejmować działania na rzecz powstrzymania globalnego wylesiania i 
zachęcać nie tylko do ponownego zalesiania i zalesiania, ale także do zrównoważonego 
gospodarowania zasobami leśnymi.

Ponadto lasy, sektor leśno-drzewny i biogospodarka odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu 
celów Europejskiego Zielonego Ładu, a tym samym unijnych celów w zakresie klimatu, 
energii i środowiska. Osiągnięcie tych celów nigdy nie będzie możliwe bez 
wielofunkcyjnych, zdrowych lasów i zrównoważonej gospodarki leśnej z rentownymi 
gałęziami przemysłu. Ważne jest, aby zapobiec masowemu opuszczaniu wsi i zachęcać 
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przemysł do inwestowania w Europie oraz budować ekosystemy biznesowe, które 
w zrównoważony sposób wykorzystują dostępne zasoby lokalne i oferują miejscowej 
ludności miejsca pracy. W związku z tym strategia leśna UE powinna odgrywać kluczową 
rolę w zapewnianiu dostępności surowców dla przemysłu.

Zmniejszenie zależności od surowców kopalnych i energii opartej na paliwach kopalnych 
doprowadziłoby do zwiększenia możliwości, szczególnie na obszarach wiejskich. Lasy nie 
powinny być uważane wyłącznie za pochłaniacze dwutlenku węgla, bo takie podejście 
pociąga za sobą mniejszy udział innych sektorów w minimalizowaniu emisji. Należy 
podkreślić znaczenie odejścia od społeczeństwa opartego na paliwach kopalnych.

Łagodzenie zmian klimatu należy potraktować jako jedną z ważnych usług, którą lasy i sektor 
leśny mają do zaoferowania. Ponadto przystosowanie się do zmian klimatu nabiera coraz 
większego znaczenia, aby zapewniać odpowiednie środki zapobiegania zjawiskom 
katastrofalnym. Należy zaradzić epidemiom korników, suszy i pożarom lasów oraz im 
zapobiegać.

Aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne lasów i gospodarki leśnej muszą być 
wspierane w sposób wyważony, przy jednoczesnym wzmocnieniu kluczowych ogólnych 
korzyści dla klimatu wynikających z lasów i łańcucha wartości związanego z leśnictwem, 
a mianowicie należy wspierać sekwestrację dwutlenku węgla, magazynowanie węgla 
w produktach drewnopochodnych oraz zastępowanie materiałów i energii opartych na 
paliwach kopalnych. Należy wzmocnić wysiłki badawcze w odniesieniu do tych ostatnich.

Lasy i sektor leśno-drzewny w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju lokalnych 
gospodarek o obiegu zamkniętym w UE. 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. Upowszechnienie biogospodarki o obiegu zamkniętym należy promować 
za pomocą silnych polityk w zakresie badań naukowych i innowacji. Każde euro 
zainwestowane w badania i innowacje w obszarze biogospodarki w ramach programu 
„Horyzont 2020” przyniesie wartość dodaną w wysokości około 10 EUR.

Należy podkreślić znaczenie odpornych i zdrowych ekosystemów leśnych, w tym fauny 
i flory, w celu utrzymania i poprawy świadczenia wielu usług ekosystemowych zapewnianych 
przez lasy, takich jak różnorodność biologiczna, czyste powietrze, woda, zdrowe gleby, 
drewno i surowce inne niż drewno. 

Ponadto obszary Natura 2000 zapewniają społeczeństwu wiele usług ekosystemowych, w tym 
surowce. Niemniej jednak zarządzanie tymi obszarami wymaga wystarczających zasobów 
finansowych.

Ponadto zalesianie i ponowne zalesianie są odpowiednimi narzędziami zwiększania lesistości 
w UE, zwłaszcza na terenach opuszczonych, w pobliżu obszarów miejskich i podmiejskich, a 
także na obszarach górskich. Musimy podkreślić znaczenie funkcji ochronnych lasów, a także 
aktywnej i zrównoważonej gospodarki leśnej na tych obszarach, aby wspierać zdrowie i 
odporność ekosystemów oraz dostosować skład gatunkowy do warunków regionalnych i 
klimatycznych.

Należy podkreślić kluczowe znaczenie wspólnej polityki rolnej (WPR), finansowania działań 
związanych z leśnictwem i ramowych programów badawczych dla źródeł utrzymania 
i rozwoju biogospodarki na obszarach wiejskich. Rolnicy i właściciele lasów są kluczowymi 
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podmiotami na obszarach wiejskich. Ponadto należy podkreślić niezwykle ważną rolę 
leśnictwa, systemu rolno-leśnego i przemysłu związanego z leśnictwem w programie rozwoju 
obszarów wiejskich WPR na lata 2014–2020. Musimy zachęcać do jej uznania w WPR na lata 
2021–2027, a także we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu.

Właściwie finansowane wysokiej jakości badania, innowacje, gromadzenie informacji, 
utrzymanie i rozwój baz danych, najlepszych praktyk i dzielenie się wiedzą mają ogromne 
znaczenie dla przyszłości wielofunkcyjnych lasów UE i dla całego łańcucha wartości 
opartego na lasach, w świetle coraz większych wymagań wobec nich oraz potrzeby 
wykorzystania licznych możliwości i sprostania licznym wyzwaniom, przed którymi stoi 
społeczeństwo.

Lasy zapewniają np. walory rekreacyjne i umożliwiają takie działania jak pozyskiwanie 
produktów pochodzenia leśnego innych niż drewno, np. grzybów i miękkich owoców. 
Powinniśmy zwrócić uwagę na możliwości skuteczniejszego usuwania biomasy jako metodę 
zapobiegania pożarom lasów i poprawy bioróżnorodności poprzez wypas, ale należy również 
pamiętać, że wypas dzikich zwierząt może mieć negatywny wpływ na przetrwanie sadzonek.

Społeczeństwo europejskie jest coraz bardziej odłączane od lasów i leśnictwa, dlatego należy 
promować znaczenie zrównoważonej gospodarki leśnej. Biorąc pod uwagę istotną rolę 
zrównoważonej gospodarki leśnej w dostarczaniu wielu korzyści, jakie lasy zapewniają 
społeczeństwu, istnieje silna potrzeba informowania społeczeństwa o gospodarczej, 
społecznej i środowiskowej, a także kulturalnej i historycznej roli lasów i zarządzania nimi 
jako części naszego dziedzictwa naturalnego.

Komisja powinna przyznać państwom członkowskim centralną rolę za pośrednictwem 
Stałego Komitetu ds. Leśnictwa Komisji podczas przygotowywania i wdrażania strategii 
leśnej UE po 2020 r., a także równolegle zaangażować odpowiednie zainteresowane strony za 
pośrednictwem grupy dialogu obywatelskiego w dziedzinie gospodarki leśnej i korka. 
Komisja powinna również co roku angażować Parlament we wdrażanie strategii leśnej UE.

Podsumowując, potrzebujemy ambitnej i silnej strategii leśnej UE po 2020 r., aby zapewnić 
skoordynowane i całościowe podejście do lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług. Lasy i sektor leśno-drzewny mogą wnosić coraz większy 
wkład w klimat, środowisko, dobrostan ludzi i gospodarkę ekologiczną o obiegu zamkniętym 
dzięki wiodącym rozwiązaniom cyfrowym i zrównoważonym technologiom. Potrzebujemy 
długoterminowych inwestycji w zrównoważoną gospodarkę leśną, aby zagwarantować, że 
lasy pozostaną nie tylko opłacalne ekonomicznie, ale również w znaczący sposób przyczynią 
się do osiągnięcia wielu celów UE, w tym Europejskiego Zielonego Ładu i przejścia na 
biogospodarkę o obiegu zamkniętym. W strategii leśnej UE należy uwzględnić przyciąganie 
inwestycji leśnych w Europie i ułatwianie wzajemnych powiązań z innymi sektorami. 
Ponadto należy podkreślić kluczową rolę i potencjał materiałów drewnopochodnych w takich 
sektorach jak budownictwo, tekstylia, chemikalia i opakowania w zastępowaniu alternatyw 
bazujących na paliwach kopalnych. Ponadto nasze decyzje dotyczące polityki UE w 
dziedzinie lasów powinny być poparte dowodami.


