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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 
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;
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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 
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 
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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 
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;

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).
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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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 
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 
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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 
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;
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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; 
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 
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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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