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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Rozwoju, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. odnotowuje, że wylesianie i degradacja lasów są drugą główną przyczyną globalnego 

ocieplenia, odpowiedzialną za ok. 15 % światowej emisji gazów cieplarnianych1; 

podkreśla, że ważne jest, aby stosować odpowiednie podejście polityczne w zakresie 

integralnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, aby osiągnąć korzyści pod względem 

redukcji emisji dwutlenku węgla, jak i korzyści niezwiązane z węglem 

pierwiastkowym; 

2. przypomina, że zgodnie z porozumieniem paryskim wszystkie strony zobowiązane są 

do podjęcia działań na rzecz ochrony i ulepszania pochłaniaczy gazów cieplarnianych, 

w tym lasów; 

3. zauważa, że powstrzymanie wylesiania i degradacji lasów oraz umożliwienie odnowy 

lasów stanowiłoby co najmniej 30 % wszystkich działań łagodzących, jakie są 

niezbędne do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C2; 

4. zwraca uwagę, że wylesianie odpowiada za 11 % światowych antropogenicznych emisji 

gazów cieplarnianych, co stanowi więcej niż łączne emisje ze wszystkich samochodów 

osobowych; 

5. potwierdza znaczenie rodzaju gospodarki leśnej dla bilansu dwutlenku węgla w strefie 

tropikalnej, jak podkreślono w najnowszych artykułach3, w których wskazuje się, że nie 

tylko wylesianie na dużą skalę, jak wcześniej uważano, ale też subtelniejsze formy 

degradacji mogą powodować bardzo znaczącą emisję dwutlenku węgla, stanowiącą 

ponad połowę emisji całkowitej; 

6. zwraca uwagę, że ponowne zalesianie, odnowa istniejących zdegradowanych lasów i 

zwiększanie pokrywy leśnej krajobrazów rolniczych poprzez agroleśnictwo stanowią 

jedyne dostępne źródła ujemnych emisji, które mogą w znacznym stopniu przyczynić 

się do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego; 

7. przyznaje, że wartość przestępstw związanych z lasami, takich jak nielegalne 

pozyskiwanie drewna, oszacowano4 na 50–152 mld USD w 2016 r., podczas gdy w 

2014 r. wynosiła ona 30–100 mld USD, co plasuje je na pierwszym miejscu pod 

względem wysokości dochodów z przestępstw przeciwko środowisku na świecie; 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman R. C. i Herold M., „Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a 

Stable Climate” („Dlaczego utrzymanie lasów tropikalnych jest istotne i pilne dla utrzymania stabilnego 

klimatu?”), dokument roboczy nr 385, Center for Global Development, listopad 2014 r. McKinsey & Company, 

„Pathways to a Low-Carbon Economy”(„Drogi do gospodarki niskoemisyjnej”), 2009. McKinsey & Company, 

„Pathways to a Low-Carbon Economy”(„Drogi do gospodarki niskoemisyjnej”): wersja 2 krzywej kosztów 

redukcji emisji gazów cieplarnianych (2013 r.). 
3 Baccini, A. et al, „Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements” („Lasy 

tropikalne są źródłem węgla netto, w oparciu o naziemne pomiary zysków i strat”), 2017 r. 
4 Sprawozdanie UNEP, „The Rise of Environmental Crime” („Wzrost przestępczości przeciwko środowisku 

naturalnemu”), 2016 r. 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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zauważa, że przestępstwa te odgrywają znaczącą rolę w finansowaniu przestępczości 

zorganizowanej i że prowadzą do znacznego zubożenia rządów, narodów i społeczności 

lokalnych ze względu na niepobrane dochody; 

8. przypomina o wyzwaniu z Bonn1, którego celem jest odnowienie do 2030 r. 350 mln 

hektarów zdegradowanych i wylesionych terenów, co mogłoby przynieść korzyści netto 

w wysokości ok. 170 mld USD rocznie, pochodzących z ochrony zlewni, 

wydajniejszych zbiorów i produktów leśnych, oraz pochłonąć do 1,7 gigaton 

ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie; 

9. zauważa, że lasy są nie tylko podstawowym źródłem drewna, żywności i włókien, ale 

także zapewniają 80 % światowej różnorodności biologicznej na lądzie, są głównym 

dostawcą wielu usług ekosystemowych i odgrywają znaczącą rolę w globalnym obiegu 

węgla w przyrodzie; 

10. podkreśla, że lasy wtórne – odnawiające się głównie w wyniku procesów naturalnych 

po znacznym zjawisku katastrofalnym bądź zakłóceniu ze strony człowieka wobec 

lasów pierwotnych – także zapewniają, wraz z lasami pierwotnymi, podstawowe usługi 

ekosystemowe, środki utrzymania dla ludności lokalnych oraz źródło drewna; uważa, że 

ponieważ przetrwanie lasów wtórnych jest również zagrożone z powodu nielegalnego 

pozyskiwania drewna, wszelkie działania na rzecz przejrzystości i odpowiedzialności w 

zakresie gospodarki leśnej powinny być ukierunkowane także na lasy wtórne, a nie 

tylko na lasy pierwotne; 

11. odnotowuje, że jak bezsprzecznie wiadomo, przekształcanie lasów tropikalnych w 

tereny rolnicze, plantacje i inne formy użytkowania gruntów powoduje znaczne straty 

wśród gatunków, w szczególności leśnych gatunków stenotopowych; 

12. wzywa Komisję do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań UE, m. in. tych 

podjętych w ramach COP21, Forum Narodów Zjednoczonych ds. Lasów, Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD), nowojorskiej deklaracji 

w sprawie lasów i celu zrównoważonego rozwoju nr 15, w szczególności celu nr 15.2, 

by do 2020 roku promować wdrażanie zrównoważonego zarządzania wszystkimi 

rodzajów lasów, zahamować proces wylesiania, odtworzyć zniszczone lasy i znacząco 

zwiększyć globalny stopień zalesienia i ponownego zalesienia; 

13. przypomina w szczególności, że Unia zobowiązała się do realizacji celów z Aichi 

zawartych w Konwencji o różnorodności biologicznej, zgodnie z którymi wymaga się 

zachowania 17 % wszystkich siedlisk, odtworzenia 15 % zdegradowanych 

ekosystemów oraz zbliżenia wylesiania do zera lub co najmniej jego zredukowania o 

połowę do 2020 r.; 

14. przypomina w szczególności wspólne zobowiązania Unii, wynikające z deklaracji 

nowojorskiej w sprawie lasów, aby przywrócić do 2020 r. 150 mln hektarów 

zdegradowanych krajobrazów i obszarów leśnych, a następnie znacznie zwiększyć 

tempo odbudowy na poziomie globalnym, co do 2030 r. przywróciłoby co najmniej 

kolejne 200 mln hektarów; 

                                                 
1 Zobacz https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 
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15. z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie długo oczekiwanego studium wykonalności 

dotyczącego możliwości zintensyfikowania działań UE przeciwko wylesianiu1, 

zleconego przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej; 

zauważa, że badanie to koncentruje się głównie na siedmiu produktach stanowiących 

zagrożenie dla lasów (olej palmowy, soja, guma, wołowina, kukurydza, kakao i kawa) i 

uznaje, że „UE jest bezsprzecznie częścią problemu globalnego wylesiania”; 

16. uznaje w pełni złożoność tematyki wylesiania i podkreśla znaczenie wypracowania 

globalnego rozwiązania opartego na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności wielu 

podmiotów; stanowczo zaleca, aby zasada zbiorowej odpowiedzialności obowiązywała 

wszystkich uczestników łańcucha dostaw drewna, w tym UE i inne organizacje 

międzynarodowe, państwa członkowskie, instytucje finansowe, rządy państw będących 

producentami drewna, ludność tubylczą i społeczności lokalne, przedsiębiorstwa 

krajowe i międzynarodowe, stowarzyszenia konsumentów i organizacje pozarządowe; 

wyraża ponadto przekonanie, że aby rozwiązać wiele poważnych problemów wiążących 

się z wylesianiem konieczne jest działanie i koordynacja wysiłków wszystkich 

wymienionych podmiotów; 

17. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że główne podmioty sektora prywatnego (bardzo 

często podmioty z UE) zobowiązały się do wyeliminowania wylesiania z ich łańcuchów 

dostaw i inwestycji; zwraca jednak uwagę, że UE musi stawić czoła temu wyzwaniu i 

wesprzeć wysiłki sektora prywatnego za pomocą strategii politycznych i odpowiednich 

środków, aby stworzyć wspólny punkt odniesienia dla wszystkich przedsiębiorstw i 

wyrównać warunki działania; uważa, że działanie takie miałoby pozytywny wpływ na 

podejmowanie zobowiązań, wzbudzałoby zaufanie i wzmocniłoby odpowiedzialność 

przedsiębiorstw za realizację ich zobowiązań; 

18. odnotowuje fakt rozpoczęcia konsultacji społecznych w sprawie zakresu produktów 

objętych rozporządzeniem w sprawie drewna; uważa, że możliwość wyboru w 

kwestionariuszu opcji ograniczenia zakresu stosowania rozporządzenia nie jest 

uzasadniona, jako że nielegalny handel kwitnie przy obecnym zakresie stosowania 

rozporządzenia; odnotowuje ponadto przychylne stanowisko Europejskiej Konfederacji 

Przemysłu Drzewnego w sprawie rozszerzenia zakresu rozporządzenia w sprawie 

drewna na wszystkie produkty drzewne; 

19. zauważa, że w przeglądzie rozporządzenia UE w sprawie drewna z 2016 r. 

(SWD(2016)0034) nie udało się ocenić, czy sankcje określone przez państwa 

członkowskie są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, ponieważ liczba sankcji 

zastosowanych do tej pory jest bardzo niska; kwestionuje fakt, że niektóre państwa 

członkowskie nakładają sankcje na podstawie kryterium „krajowych warunków 

gospodarczych”, ze względu na międzynarodowy aspekt tego typu przestępczości, a 

także fakt, że zajmuje on pierwsze miejsce na świecie pod względem przestępstw 

przeciwko środowisku; 

20. odnotowuje, że odkryto, iż pozwolenia na wywóz w ramach egzekwowania prawa, 

zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) pozwalają na mieszanie 

nielegalnie pozyskanego drewna z drewnem legalnym i że takie drewno może być 

zatem potencjalnie wywożone do UE jako zgodne z rozporządzeniem UE w sprawie 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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drewna (EUTR)1; 

21. wzywa Komisję, aby zaktualizowała unijne wytyczne dotyczące rozporządzenia UE w 

sprawie drewna w celu rozwiązania problemu drewna będącego przedmiotem handlu 

prowadzonego przez grupy zbrojne oraz aby zaleciła bardziej szczegółowe środki 

ograniczania ryzyka w celu poprawy egzekwowania przepisów, takie jak wymóg 

należytej staranności od podmiotów dokonujących przywozu z obszarów ogarniętych 

konfliktami lub obszarów wysokiego ryzyka, postanowienia i warunki w umowach z 

dostawcami przeciwdziałające korupcji, wdrożenie przepisów antykorupcyjnych, a 

także kontrola sprawozdań finansowych oraz kontrole antykorupcyjne; 

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w pełni wdrożyły i stosowały 

rozporządzenie UE w sprawie drewna i aby rozporządzenie to obejmowało wszystkie 

produkty, które są lub mogą być wytwarzane z drewna i które zawierają lub mogą 

zawierać drewno; podkreśla wymóg przeprowadzania odpowiednich i skutecznych 

kontroli, w tym w odniesieniu do złożonych łańcuchów dostaw i przywozu z krajów, w 

których odbywa się obróbka, oraz wzywa do nakładania poważnych i odstraszających 

sankcji na wszystkie podmioty gospodarcze, jako że jest to przestępstwo 

międzynarodowe, które generuje najwyższe dochody z przestępstw przeciwko 

środowisku; 

23. odnotowuje istnienie modeli wspólnotowej gospodarki leśnej i zbiorowych 

zwyczajowych praw własności gruntu, które mogą przynieść szereg korzyści2, w tym 

zwiększenie powierzchni lasów i dostępnych zasobów wodnych, ograniczenie 

nielegalnego pozyskiwania drewna przez wprowadzenie jasnych przepisów 

dotyczących dostępu do drewna, a także solidny system monitorowania lasów; 

proponuje intensyfikację badań i wsparcia w zakresie opracowania ram prawnych 

dotyczących leśnictwa wspólnotowego; 

24. podkreśla, że uznanie praw własności gruntu ludności tubylczej, np. w drodze 

konstytucji, niekoniecznie jest stosowane w praktyce3i że UE powinna zatem aktywnie 

kontrolować przestrzeganie praw własności gruntu do celów dobrowolnych umów o 

partnerstwie oraz w odniesieniu do indywidualnych przypadków finansowania rozwoju 

przez UE; 

25. przypomina, że do dnia 27 listopada 2018 r. Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi 

i Radzie sprawozdanie na temat funkcjonowania dyrektywy w sprawie przejrzystości 

2013/50/UE, która wprowadza wymóg ujawniania informacji o płatnościach na rzecz 

                                                 
1 W raporcie Agencji Dochodzeń Środowiskowych (Environmental Investigation Agency, EIA) i Indonezyjskiej 

Sieci Monitorowania Lasów (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK) z 2014 r. pt. „Permitting Crime” 

(„Przestępstwa związane z zezwoleniami”) stwierdzono, że niektóre przedsiębiorstwa posiadające pozwolenia 

TLAS są zaangażowane w „pranie drewna”, gdyż mieszają drewno pozyskiwane nielegalnie z drewnem 

legalnym. Obecnie drewno to mogłoby być wywożone do UE jako drewno posiadające zezwolenie FLEGT. 

Raport dostępny na stronie http://www.wri.org/log/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-

needs-stick, źródło pierwotne https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf 
2 Przypadek z Nepalu przedstawiony przez firmę ClientEarth, informacje na stronie 

https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/. 
3 Niedawny przypadek (projekt WaTER finansowany przez DG DEVCO) dotyczył naruszenia praw własności 

gruntu kenijskiej ludności tubylczej Ogiek i Sengwer pomimo uznania ich praw do ziemi w konstytucji, w 

szczególności w art. 63 ust. 2 lit. d), i w ustawie o gruntach należących do społeczności lokalnych z 2016 r. 
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administracji rządowych, dokonywanych przez spółki notowane i duże spółki 

nienotowane na rynku regulowanym, prowadzące działalność w przemyśle 

wydobywczym i zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych (naturalnych i 

półnaturalnych); zauważa ponadto, że sprawozdaniu powinien towarzyszyć wniosek 

ustawodawczy; w świetle ewentualnego przeglądu wzywa Komisję do rozważenia tego, 

aby wspomniany wymóg rozszerzyć również na inne sektory przemysłu wpływające na 

lasy oraz na lasy inne niż pierwotne; 

26. wzywa UE, by wywiązała się z podjętego zobowiązania dotyczącego przyspieszenia 

trwających obecnie negocjacji w sprawie umów o dobrowolnym partnerstwie 

dotyczących FLEGT; podkreśla, że należy zadbać o to, by tytuły do pozyskiwania 

drewna, przyznane w sposób nieprawny lub nieuczciwy, nie były legalizowane w 

ramach żadnych umów ani przepisów i aby przepisy i umowy te były zgodne z 

przepisami prawa międzynarodowego i zobowiązaniami dotyczącymi ochrony 

środowiska i bioróżnorodności, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju, by 

prowadziły do odpowiednich środków ochrony lasów i zrównoważonego 

gospodarowania nimi, w tym prawnej ochrony praw społeczności lokalnych oraz 

ludności tubylczej, poprzez uznanie ich praw własności gruntu i prawa zwyczajowego, 

a także by odpowiadały na problemy światowego handlu związane z produktami z 

drewna, takie jak drewno będące przedmiotem handlu prowadzonego przez grupy 

zbrojne czy drewno pochodzące z przekształcania lasów; 

27. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby koordynowały strategie polityczne 

stosowane przez darczyńców oraz aby dopilnowały, by finansowanie rozwoju w ramach 

tych strategii nie było wykorzystywane do wspierania ekspansji wyrębu na skalę 

przemysłową w nienaruszonych lasach tropikalnych; wzywa do zawieszenia 

finansowania wszelkich projektów, w przypadku których istnieje uzasadnione 

podejrzenie o takie pozyskiwanie drewna, do czasu oddalenia takiego podejrzenia lub 

zastosowania środków korygujących; 

28. wzywa UE, aby wspierała inicjatywy krajów rozwijających się bogatych w zasoby 

leśne, mające na celu zrównoważenie nieskrępowanej ekspansji działalności rolniczej i 

wydobywczej, które miały w przeszłości negatywny wpływ na gospodarkę leśną, źródła 

utrzymania i integralność kulturową ludności tubylczej oraz szkodliwe skutki dla 

stabilności społecznej i suwerenności żywnościowej rolników; 

29. zauważa, że w ramach procesu egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 

leśnictwa należy zająć się podstawowymi przyczynami wylesiania w krajach 

produkujących drewno, do których należą niepewne stosunki własności gruntów, słabe 

egzekwowanie prawa i słabe zarządzanie; 

30. wzywa UE, aby podczas rozmów z bogatymi w lasy krajami rozwijającymi się 

podniosła kwestię potrzeby wprowadzenia odpowiednich systemów i programów 

kompensacyjnych dla społeczności lokalnych, które zostały siłą przesiedlone i 

pozbawione dostępu do swoich zwyczajowych gruntów i zasobów, oraz we wszystkich 

sytuacjach, w których nie uzyskano ich dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody; 

31. apeluje do UE, aby w uzupełnieniu umów o dobrowolnym partnerstwie stworzyła 

przepisy nawiązujące do tych umów, na wzór rozporządzenia UE w sprawie drewna, 

obejmujące zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje finansowe, oraz aby dokonała 
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przeglądu praktycznego funkcjonowania istniejących dobrowolnych umów o 

partnerstwie w celu zagwarantowania, że wspólna ocena krajowego systemu 

zapewniania legalności drewna funkcjonuje zgodnie z dobrowolną umową o 

partnerstwie i że można wykluczyć „pranie drewna”; odnotowuje z zaniepokojeniem, że 

chociaż UE uregulowała łańcuchy dostaw drewna, ryb i minerałów z regionów 

ogarniętych konfliktami – co jest godne uznania – to nie uregulowała jeszcze 

łańcuchów dostaw towarów rolniczych stanowiących zagrożenie dla lasów; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie, by wzmogły wysiłki na rzecz wdrożenia 

rozporządzenia w sprawie drewna, aby lepiej ocenić jego skuteczność; 

32. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania procesu uruchamianego w 

przypadku wybuchu konfliktu w kraju partnerskim objętym dobrowolną umową o 

partnerstwie, w tym do powołania niezależnego zespołu mającego przeprowadzić ocenę 

ryzyka związanego z drewnem będącym przedmiotem handlu prowadzonego przez 

grupy zbrojne i ocenę potrzeby zawieszenia dobrowolnej umowy o partnerstwie na 

wszystkich etapach negocjacji, jeżeli istnieją dowody na to, że dochody z handlu 

drewnem podsycają konflikty; 

33. wzywa Komisję, by zagwarantowała spójność i zwiększyła efekty synergii między 

wspólną polityką rolną a innymi strategiami politycznymi UE oraz by zadbała o to, że 

będą one realizowane zgodnie z programami mającymi na celu powstrzymanie 

wylesiania w krajach rozwijających się, w tym z programem REDD+; zwraca się do 

Komisji o zadbanie o to, by przywóz towarów stanowiących zagrożenie dla lasów nie 

był w przyszłości wspierany w ramach polityki rolnej i żywieniowej UE ani pośrednio, 

ani bezpośrednio; zwraca się do Komisji, aby w przypadku praktycznego uzasadnienia 

zachęcała do zwiększonego uprawiania agroleśnictwa oraz wspierała ponowne 

zalesianie; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zadbanie o to, by problemy 

środowiskowe związane z wylesianiem rozwiązywano również w świetle celów 

zawartych w strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., które 

to cele powinny stanowić integralną część działań zewnętrznych UE w tej dziedzinie; 

34. uważa, że sporządzanie map, również za pomocą technologii satelitarnych i 

geoprzestrzennych, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przejrzystości i 

odpowiedzialności w zarządzaniu lasami oraz dla wprowadzenia ukierunkowanych 

strategii zalesiania, ponownego zalesiania i tworzenia korytarzy ekologicznych; wzywa 

w związku z tym Komisję i państwa członkowskie do udzielenia pomocy technicznej i 

finansowej krajom rozwijającym się bogatym w zasoby leśne, tak aby wesprzeć 

utworzenie dokładnych map ich lasów, także przez wspieranie projektów 

kartograficznych prowadzonych wspólnie przez różne organizacje pozarządowe, 

organizacje sektora leśniczego, naukowców i lokalnych ekspertów; 

35. zwraca uwagę, że ponad połowa towarów produkowanych i wywożonych na rynek 

światowy to produkty pochodzące z nielegalnego wylesiania1i że ponad 80 % 

wszystkich wylesień jest powodowanych ekspansją terenów rolnych, związaną zarówno 

                                                 
1 Forest Trends Report Series, „Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of 

Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations”, 2014. 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
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z działalnością handlową, jak i na potrzeby własne1; zauważa ponadto, że istotnymi 

czynnikami powodującymi wylesianie i degradację lasów, za które odpowiedzialna jest 

UE, są: przywóz pasz i białek (np. soi), ze względu na wysokie spożycie mięsa w UE, 

jak to potwierdza niedawne badanie, przywóz kakao i oleju palmowego, przepływ 

środków finansowych do sektorów będących przyczyną wylesiania i degradacji lasów, 

zużycie biopaliw oraz rosnący popyt na biomasę leśną i drewno, w tym do celów 

energetycznych2; 

36. wzywa UE do wprowadzenia wiążących ram prawnych gwarantujących możliwość 

prześledzenia wszystkich łańcuchów dostaw importerów towarów rolnych aż do 

miejsca pochodzenia surowca; zauważa, że nowe technologie, np. technologia łańcucha 

bloków, mogą być wykorzystywane do śledzenia pochodzenia towarów i podkreśla, że 

można by je wykorzystać w praktyce do zwiększenia przejrzystości w zakresie 

pochodzenia różnych towarów oraz do faktycznego wyeliminowania degradacji lasów i 

wylesiania w łańcuchach dostaw; 

37. wzywa Komisję do opracowania systemu certyfikacji produktów wprowadzanych na 

rynek UE, które są wytwarzane w sposób zrównoważony i bez wylesiania; 

38. przyjmuje do wiadomości – w kontekście oleju palmowego – pozytywny wkład 

istniejących systemów certyfikacji, lecz ubolewa, że RSPO, ISPO, MSPO ani żaden 

inny uznany główny system certyfikacji nie zakazuje skutecznie swoim członkom 

przekształcania lasów deszczowych i torfowisk w plantacje palmy olejowej; uważa w 

związku z tym, że te główne systemy certyfikacji nie przynoszą skutecznego 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w procesie zakładania plantacji i uprawy, w 

związku z czym nie zapobiegły one ogromnym pożarom lasów i torfowisk; wzywa 

Komisję, aby zapewniła niezależną kontrolę i monitorowanie tych systemów 

certyfikacji, aby zagwarantować, że olej palmowy wprowadzany na rynek UE spełnia 

wszystkie niezbędne standardy i jest produkowany w sposób zrównoważony; 

odnotowuje, że kwestia zrównoważonego charakteru sektora oleju palmowego nie może 

zostać rozwiązana wyłącznie dzięki środkom dobrowolnym i politycznym, lecz 

konieczne są również wiążące zasady i obowiązkowe programy certyfikacji dla 

przedsiębiorstw produkujących olej palmowy; 

39. przypomina o swojej rezolucji z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie oleju palmowego i 

wylesiania lasów deszczowych3, w tym o uznaniu faktu, że 73 % światowego 

wylesiania jest wynikiem karczowania gruntów pod uprawy rolne, a 40 % światowego 

wylesiania spowodowane jest przekształcaniem lasów w wielkie monokulturowe 

plantacje palmy olejowej, oraz przypomina, że UE jest głównym importerem 

produktów powstałych w wyniku wylesiania; przypomina ponadto o swoich 

poprawkach do dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, zgodnie z którymi 

to poprawkami zachęty do stosowania oleju palmowego jako paliwa transportowego 

                                                 
1 Walka z wylesianiem i degradacją lasów: działania podjęte przez UE w 2017 r.https://www.greenpeace.org/eu-

unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-

%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 
2 Studium wykonalności dotyczące możliwości intensyfikacji działań UE przeciwko wylesianiu (Komisja 
Europejska) 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0098. 

https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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mają zostać stopniowo zniesione do 2021 r.; 

40. wzywa Komisję do podjęcia działań następczych w związku z wyżej wspomnianą 

rezolucją w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów deszczowych, polegających na 

wprowadzeniu kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do oleju palmowego 

i produktów, które go zawierają, wprowadzanych na rynek UE, oraz unikalnego 

systemu certyfikacji, a także przez poprawienie identyfikowalności importowanego 

oleju palmowego; 

41. wzywa Komisję i wszystkie państwa członkowskie UE, które jeszcze tego nie uczyniły, 

do działania na rzecz ustanowienia ogólnounijnego zobowiązania do pozyskiwania 

wyłącznie certyfikowanego oleju palmowego ze zrównoważonych upraw do roku 2020, 

m.in. przez podpisanie i wdrożenie deklaracji amsterdamskiej pt. „Towards Eliminating 

Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries” („W 

kierunku zaprzestania wylesiania w ramach łańcuchów towarów rolnych obejmujących 

kraje europejskie”), oraz do działania na rzecz ustanowienia zobowiązania branżowego, 

m.in. przez podpisanie i wdrożenie deklaracji amsterdamskiej pt. „In Support of a Fully 

Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020” („Poparcie dla w pełni zrównoważonego 

łańcucha dostaw oleju palmowego do 2020 r.”); 

42. uważa, że wysiłki na rzecz powstrzymania wylesiania muszą obejmować pomoc i 

wsparcie na rzecz jak najefektywniejszego wykorzystywania istniejących gruntów 

uprawnych w połączeniu z podejściem w zakresie inteligentnej wsi; odnotowuje, że 

praktyki agroekologiczne mają duży potencjał do maksymalizacji funkcji i odporności 

ekosystemowych dzięki różnorodnym mieszanym technikom sadzenia, agroleśnictwa i 

permakultury, które mają również zastosowanie w uprawie palmy olejowej, kakao lub 

gumy i są korzystne z punktu widzenia skutków społecznych, dywersyfikacji produkcji 

i wydajności, bez uciekania się do dalszego przekształcania lasów; 

43. apeluje do UE o zagwarantowanie, by wdrożone środki i ramy regulacyjne nie 

narzucały małym i średnim producentom nadmiernego obciążenia ani nie 

uniemożliwiały im dostępu do rynku i handlu międzynarodowego; 

44. wzywa Komisję, by wykazała wolę polityczną i przyjęła przywódczą rolę poprzez 

zobowiązanie się do jak najszybszego, przed końcem swojej obecnej kadencji, 

przedłożenia ambitnego unijnego planu działania w sprawie wylesiania i degradacji 

lasów, który zawierałby konkretne środki regulacyjne w celu zagwarantowania, że 

żadne łańcuchy dostaw ani transakcje finansowe powiązane z UE nie będą powodować 

wylesiania, degradacji lasów ani naruszania praw człowieka w krajach rozwijających 

się; 

45. apeluje o to, aby takie działania ustawodawcze obejmowały obowiązkowe wymogi 

należytej staranności w odniesieniu do łańcucha podmiotów wykorzystujących towary 

stanowiące zagrożenie dla lasów oraz zobowiązania instytucji finansowych do podjęcia 

działań w celu wyeliminowania ryzyka wylesiania wynikającego z inwestycji 

finansowych; 

46. podkreśla, że unijne negocjacje handlowe muszą być zgodne z zobowiązaniami Unii do 

podjęcia działań na rzecz ograniczenia wylesiania i degradacji lasów oraz zwiększenia 

zasobów węgla w ekosystemach leśnych krajów rozwijających się; 
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47. wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełnego wykorzystywania istniejących 

procesów i dialogów dyplomatycznych i instytucjonalnych w celu zachęcenia krajów 

takich jak Chiny i Wietnam, które przetwarzają lub przywożą znaczne ilości drewna 

tropikalnego, w szczególności w przypadku, gdy odnośne produkty są następnie 

wywożone do UE, do przyjęcia skutecznego ustawodawstwa zakazującego przywozu 

nielegalnie pozyskanego drewna i nakładającego na podmioty wymóg zachowania 

należytej staranności, porównywalny z rozporządzeniem UE w sprawie drewna. 
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