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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. podkreśla, że polityka leśna należy przede wszystkim do kompetencji krajowych, 
dostrzega jednak, że wiele unijnych strategii politycznych wywiera wpływ na lasy; 
apeluje do Unii o bezzwłoczne przyjęcie aktu ustawodawczego zobowiązującego 
przedsiębiorstwa do zachowania należytej staranności w całych łańcuchach dostaw w 
celu dopilnowania, aby wprowadzane do obrotu w Unii towary stanowiące zagrożenie 
dla lasów były zrównoważone, nie powodowały wylesiania, degradacji lasów ani 
ekosystemów o dużej różnorodności biologicznej i były zgodne z zobowiązaniami w 
zakresie praw człowieka, zgodnie z międzynarodowymi normami pracowniczymi i 
środowiskowymi, a także innymi zobowiązaniami międzynarodowymi, włącznie z 
prawami ludności tubylczej i społeczności lokalnych, oraz wytycznymi OECD 
dotyczącymi należytej staranności w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej; podkreśla, że takie przepisy powinny bazować na podejściu 
przekrojowym, mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych w łańcuchu 
dostaw, w tym podmiotów finansowych, zarówno na niższych, jak i na wyższych 
szczeblach tego łańcucha, zapewnić ofiarom dostęp do wymiaru sprawiedliwości, 
powinien im towarzyszyć solidny mechanizm sprawozdawczości, ujawniania i 
egzekwowania, obejmujący skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary za 
nieprzestrzeganie przepisów oraz oparty na wnioskach płynących z obowiązujących 
uregulowań, w tym przepisów dotyczących minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami, rozporządzenia w sprawie drewna oraz przepisów dotyczących 
nieuregulowanych i nieraportowanych połowów, przy czym wszystkie ww. przepisy 
obejmują wymogi dotyczące obowiązku zachowania należytej staranności; 

2. zachęca Komisję do promowania takich ram regulacyjnych na szczeblu 
międzynarodowym; w związku z tym podkreśla znaczenie międzysektorowej 
koordynacji i tworzenia partnerstw, w ścisłej współpracy z krajami będącymi 
producentami i konsumentami, w celu przeciwdziałania wylesianiu i degradacji lasów w 
sposób całościowy, w szczególności na kluczowych forach międzynarodowych, co 
oznacza na przykład promowanie wspólnego rozumienia zrównoważonych i 
niepowodujących wylesiania łańcuchów dostaw oraz przejrzystych łańcuchów wartości 
na podstawie solidnej metodyki udostępnianej krajom partnerskim; 

3. podkreśla również, że nowe ramy regulacyjne nie powinny prowadzić do nieuczciwej 
konkurencji ani nadmiernych obciążeń administracyjnych dla MŚP, i apeluje o 
wspieranie krajów rozwijających się w dostosowywaniu się do proponowanych nowych 
ram regulacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do zróżnicowania źródeł dochodu; 
podkreśla znaczenie przyjęcia środków towarzyszących, aby zrekompensować możliwą 
utratę dochodów przez MŚP oraz wspierać kraje rozwijające się w dostosowaniu się do 
nowych ram prawnych;

4 apeluje do Unii, aby odgrywała rolę przywódczą i podejmowała zdecydowane działania, 
gdyż światowe tempo wylesiania przyspiesza w ostatnich latach mimo coraz większej 
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liczby inicjatyw międzynarodowych; podkreśla, że upowszechnianie przez sektor 
prywaty inicjatyw na rzecz walki z wylesianiem jest impulsem do osiągnięcia synergii ze 
strategiami politycznymi; podkreśla jednak, że wprowadzenie oznakowania i systemów 
certyfikacji produktów niepowodujących wylesiania jest niewystarczające, zwłaszcza w 
kontekście kryzysu związanego z klimatem i różnorodnością biologiczną, oraz że 
potrzebne są dalsze wytyczne w celu opracowania, wdrożenia i monitorowania takich 
inicjatyw dotyczących łańcucha dostaw w celu ograniczenia wylesiania związanego z 
inicjatywami prywatnymi; 

5. apeluje do sektora prywatnego o bezzwłoczne wywiązanie się z zobowiązań w zakresie 
zerowego wylesiania przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej przejrzystości w 
wypełnianiu tych zobowiązań; w związku z tym podkreśla potrzebę zaostrzenia 
wymogów dotyczących dobrowolnej certyfikacji w odniesieniu do kryteriów 
społecznych i środowiskowych, w szczególności przez wspieranie dostępu małych 
producentów do certyfikacji, ułatwianie korzystania z niezależnego audytu, wzmacnianie 
procedur odwoławczych, ich przejrzystość oraz rozstrzyganie sporów, przyjęcie 
kryteriów dużej wartości przyrodniczej i dużych zasobów węgla, zabezpieczenie 
przekształcania ekosystemów i rezygnację z sadzenia drzew na torfowiskach oraz 
zapewnienie poszanowania zwyczajowych praw do ziemi, a ponadto wzywa Komisję do 
ścisłej współpracy z sektorem prywatnym w zakresie wymiany najlepszych praktyk, a 
także harmonizacji danych; 

6. w szerszym ujęciu apeluje do Komisji, aby zachęcała do wzmacniania norm i systemów 
certyfikacji, które pomagają identyfikować i promować towary niepowodujące 
wylesiania w państwach trzecich; podkreśla, jak ważne jest zacieśnienie współpracy z 
krajami będącymi producentami przez pomoc techniczną, wymianę informacji i 
dobrych praktyk, a także określenie wspólnych działań w celu kształtowania rozwoju 
polityki na podstawie pogłębionego zrozumienia wpływu wylesiania i degradacji lasów 
oraz dzięki przejrzystym łańcuchom wartości i skutecznym mechanizmom 
monitorowania;

7. apeluje, aby sektor leśnictwa był istotnym elementem przygotowywanego Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) oraz aby 
wykorzystano w pełni potencjał Planu inwestycji zewnętrznych i regionalnych 
instrumentów łączonych w celu zmobilizowania finansowania prywatnego na rzecz 
zrównoważonej gospodarki leśnej; apeluje o wzmacnianie już istniejących norm i 
systemów certyfikacji zamiast wprowadzania nowych oraz podkreśla, że te normy i 
systemy certyfikacji muszą być zgodne z zasadami WTO;

8. wzywa Unię, by wzmocniła normy w zakresie obowiązkowego ujawniania przez 
przedsiębiorstwa informacji związanych z produkcją lub przetwarzaniem towarów 
stanowiących zagrożenie dla lasów, i apeluje o wdrożenie strategii dotyczącej 
biogospodarki; dostrzega pozytywny wkład gospodarczy, społeczny i środowiskowy 
przemysłu leśnego oraz wzywa do dalszych inwestycji w badania naukowe, innowacje i 
rozwój technologiczny;

9. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący dalszej integracji odnoszących 
się do wylesiania przepisów w zakresie oznakowania ekologicznego UE, zielonych 
zamówień publicznych oraz innych inicjatyw w kontekście gospodarki o obiegu 
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zamkniętym; wzywa Komisję do przedstawienia inicjatyw w tym obszarze;

10. w szczególności apeluje do Komisji o podjęcie inicjatyw na rzecz zakazu zamówień 
publicznych na przywożone produkty skutkujące wylesianiem, który będzie 
obowiązywał w związku z wielostronnym Porozumieniem w sprawie zamówień 
rządowych (GPA) zawartym w ramach Światowej Organizacji Handlu i dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/241;

11. zauważa, że lepszy dostęp do danych celnych na temat przywozu do Unii poprawiłby 
przejrzystość i rozliczalność w globalnym łańcuchu dostaw; apeluje do Komisji o 
ustanowienie partnerstwa celnego w Unii, przy jednoczesnym rozszerzeniu wymogów 
dotyczących danych celnych, zwłaszcza przez uwzględnienie eksportera i producenta 
jako obowiązkowych elementów danych celnych i zwiększenie dzięki temu 
przejrzystości i identyfikowalności w globalnych łańcuchach dostaw;

12. przypomina, że rosnące zapotrzebowanie Unii na drewno jako materiał, surowiec 
energetyczny i do celów biogospodarki zwiększa ryzyko wylesiania związanego z 
przywozem, masowego wykupu i dzierżawy ziemi, przymusowego wysiedlania oraz 
naruszania praw ludności tubylczej; wzywa do zaprzestania nielegalnego pozyskiwania 
drewna oraz zapewnienia identyfikowalności drewna i produktów z drewna w całym 
łańcuchu dostaw; 

13. podkreśla, że należy zapewnić skuteczne uznawanie i poszanowanie praw do ziemi 
społeczności zależnych od lasów oraz ludności tubylczej, co stanowi kwestię 
sprawiedliwości społecznej, zgodnie z dobrowolnymi wytycznymi FAO w sprawie 
odpowiedzialnego zarządzania tytułami prawnymi do gruntów, łowisk i lasów w 
kontekście krajowego bezpieczeństwa żywnościowego (VGGT), Deklaracją praw 
ludów tubylczych ONZ oraz Konwencją nr 169 MOP; zachęca Komisję, aby wsparła 
upowszechnianie, wykorzystanie i wdrażanie VGGT na szczeblu globalnym, 
regionalnym i krajowym, m.in. za pośrednictwem Planu inwestycji zewnętrznych;

14. zauważa, że dojrzałym lasom należy poświęcać uwagę, na którą zasługują, ponieważ 
wnoszą wkład w wiedzę i zdrowie, którego nie powinniśmy odmawiać przyszłym 
pokoleniom; wyraża zaniepokojenie z powodu utraty różnorodności biologicznej w 
kilku częściach świata ze względu na zmianę klimatu, zwłaszcza w krajach 
rozwijających się, oraz przypomina, że przeciwdziałanie utracie różnorodności 
biologicznej powinno być również priorytetem Unii;

15. podkreśla, że polityka Unii w dziedzinie bioenergii powinna spełniać ścisłe kryteria 
społeczne i środowiskowe;

16. ubolewa, że strategie polityczne mające na celu ochronę różnorodności biologicznej i 
łagodzenie zmiany klimatu nie wspierają się wzajemnie w automatyczny sposób; jest 
szczególnie zaniepokojony wpływem na środowisko coraz większego przywozu 
biomasy, który może prowadzić do niezrównoważonych praktyk powodujących 
wylesianie za granicą, jeśli nie będzie należycie monitorowany; w szczególności apeluje 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 
sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, 
s. 65). 
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do Komisji i państw członkowskich o pełne uwzględnienie wpływu, jaki zwiększone 
wykorzystanie biopaliw i biomasy może mieć na wylesianie; 

17 w szerszym ujęciu apeluje o wyczerpującą ocenę oddziaływania na środowisko coraz 
większego przywozu biomasy oraz o rewizję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE2 w celu zapewnienia jej zgodności z międzynarodowymi 
zobowiązaniami UE wynikającymi z Agendy 2030, porozumienia paryskiego i 
Konwencji o różnorodności biologicznej, co wiąże się m.in. z przyjęciem kryteriów 
zrównoważonego rozwoju społecznego, z uwzględnieniem ryzyka masowego wykupu i 
dzierżawy ziemi, zgodnie z międzynarodowymi prawami do ziemi, zwłaszcza 
Konwencją nr 169 MOP i VGGT oraz ustanowionymi przez CFS zasadami 
odpowiedzialnego inwestowania w rolnictwo i systemy żywnościowe;

18. wzywa Unię do przestrzegania zasady spójności polityki na rzecz rozwoju określonej w 
art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz do zapewnienia spójności jej 
polityki rozwojowej, zagranicznej, handlowej, rolnej, energetycznej, w dziedzinie badań 
naukowych, innowacji, klimatu i różnorodności biologicznej; w szczególności wzywa 
Unię do większych inwestycji w programy na rzecz rolnictwa bardziej odpornego na 
zmianę klimatu, bardziej zrównoważonego i bardziej ekstensywnego oraz 
zrównoważonej dywersyfikacji, agroekologii i agroleśnictwa, aby w ten sposób położyć 
kres wzrostowi skali użytkowania gruntów kosztem lasów, zgodnie z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu;

19. wzywa Unię do wspierania krajów partnerskich w opracowywaniu zrównoważonej 
gospodarki leśnej i strategii opartych na dowodach naukowych, co ma kluczowe 
znaczenie dla ograniczenia wylesiania i degradacji lasów; w związku z tym podkreśla 
znaczenie zalesiania jako skutecznego rozwiązania problemu podwójnego globalnego 
kryzysu związanego ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej, przy czym 
zalesianie i ponowne zalesianie powinny w równym stopniu przyczyniać się do 
odtwarzania naruszonych ekosystemów i regeneracji gleb, aby unikać erozji i utraty 
składników odżywczych, oraz do zwiększenia drzewostanów w celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej, jak określono w zadaniach określonych w celu 
zrównoważonego rozwoju nr 15; ponadto wzywa Unię, by zapewniła wsparcie 
państwom trzecim w przechodzeniu na odnawialne źródła energii niepochodzące z 
drewna, co zmniejszy presję na lasy wynikającą z wykorzystywania drewna jako 
paliwa;

20. podkreśla, że działania Unii powinny skupiać się również na minimalizacji wpływu 
zgodnego z prawem pozyskiwania drewna dopuszczonego w kontekście alternatywnych 
rodzajów użytkowania gruntów, zwłaszcza hodowli bydła, górnictwa i prac 
wiertniczych, które wraz z intensywnym rolnictwem są głównymi czynnikami 
stymulującymi wylesianie, degradację ekosystemów oraz niszczenie siedlisk;

21. zauważa, że przyczyną ok. 80 % światowego wylesiania jest zwiększanie powierzchni 
gruntów wykorzystywanych do celów rolnictwa, przy czym sytuację tę pogarsza legalne 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie 
uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16). 
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i nielegalne pozyskiwanie drewna na opał i na eksport; podkreśla, że unijny model 
rolnictwa zależy od przywozu dużych ilości pasz białkowych, których uprawa często 
stanowi za granicą jeden z czynników powodujących wylesianie i niszczenie lasów 
deszczowych;

22. apeluje o ustanowienie kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do przywozu 
pasz, aby zapewnić w państwach trzecich zrównoważoną produkcję roślin białkowych, 
która nie ma szkodliwego wpływu na środowisko czy społeczeństwo ani nie skutkuje 
wylesianiem na masową skalę; wzywa Unię, aby w ostateczności wstrzymała przywóz 
soi z państw trzecich, które nie będą chciały przyjąć takich kryteriów zrównoważonego 
rozwoju; 

23. ponownie podkreśla, że unijna polityka handlowa powinna być zgodna z jej 
międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie ochrony środowiska oraz przyczyniać 
się do ich realizacji; w związku z tym podkreśla, że porozumienie paryskie powinno 
być zasadniczym elementem przyszłych unijnych umów handlowych; w związku z tym 
wzywa Komisję, aby włączała do wszystkich unijnych umów handlowych i 
inwestycyjnych ambitne przepisy szczegółowe dotyczące lasów i różnorodności 
biologicznej, w tym solidne, spójne i możliwe do wyegzekwowania rozdziały dotyczące 
zrównoważonego rozwoju, obejmujące między innymi wskaźniki referencyjne 
zrównoważonego rozwoju odnoszące się do towarów rolnych, przepisy przewidujące 
uzyskanie dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody ludności tubylczej i społeczności 
lokalnych oraz zapewniające uznawanie praw do ziemi społeczności zależnych od 
lasów i ludności tubylczej; podkreśla, że takie postanowienia powinny być wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania dzięki skutecznemu mechanizmowi monitorowania 
umożliwiającemu ludziom dochodzenie roszczeń, zwłaszcza dzięki zapewnieniu 
dostępnych mechanizmów rozpatrywania skarg oraz systemów oceny zapewniających 
rozliczalność i przejrzystość; zachęca Komisję, aby starannie analizowała 
oddziaływanie umów handlowych na wylesianie w ocenach wpływu na zrównoważony 
rozwój i innych odpowiednich ocenach, z uwzględnieniem stanu lasów, naturalnych 
ekosystemów i praw człowieka, na podstawie miarodajnych danych i metod oceny;

24. wzywa do zacieśnienia współpracy między UE a AKP w celu rozwiązania nasilającego 
się problemu wylesiania i pustynnienia w krajach AKP w drodze opracowania planów 
działania mających na celu poprawę zarządzania i ochrony lasów oraz stworzenie 
systemów monitorowania; wzywa Unię do dopilnowania, aby wylesianie było 
uwzględniane w dialogach politycznych prowadzonych na szczeblu krajowym, a także 
do pomagania krajom partnerskim w opracowywaniu i wdrażaniu krajowych ram 
dotyczących lasów i zrównoważonych łańcuchów dostaw, przy jednoczesnym wsparciu 
skutecznego wdrażania ustalonych na poziomie krajowym wkładów krajów 
partnerskich zgodnie z porozumieniem paryskim;

25. apeluje do Komisji o pogłębienie współpracy z krajami będącymi producentami i 
konsumentami, a także z biznesem i społeczeństwem obywatelskim w drodze 
opracowania wytycznych, włącznie z oceną opartą na określonych kryteriach, z myślą o 
wykazaniu wiarygodności i solidności poszczególnych norm i systemów mających na 
celu identyfikację i promowanie towarów niepowodujących wylesiania;

26. podkreśla, że zmiana klimatu, wylesianie, niszczenie siedlisk i utrata różnorodności 
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biologicznej znacznie zwiększają ryzyko przenoszenia chorób odzwierzęcych ze 
zwierząt na ludzi, jak miało to miejsce w przypadku COVID-19;

27. uważa, że zwiększanie wiedzy konsumentów na temat śladu konsumpcyjnego sprzyja 
zmianie zachowań i wyborowi zrównoważonych produktów niepowodujących 
wylesiania.
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