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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

– mając na uwadze sprawozdanie dotyczące zintensyfikowania działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów, które jest obecnie omawiane w Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

A. mając na uwadze, że w latach 1990–2015 powierzchnia lasów oraz innych obszarów 
zalesionych w UE zwiększyła się znacznie w wyniku ukierunkowanych programów i 
naturalnego przyrostu i lasy pokrywają 43 % terytorium UE, co odpowiada 182 mln ha i 
stanowi 5 % całości lasów na świecie, mając na uwadze, że lasy stanowią połowę 
obszarów należących do sieci Natura 2000; mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich ponad połowa terytorium jest pokryta lasami i państwa te są 
zależne od leśnictwa; mając na uwadze, że 60 % lasów w UE to własność prywatna, w 
większości należąca do drobnych właścicieli posiadających mniej niż 3 ha lasu; mając 
na uwadze, że w lasach znajduje się znaczna część lądowej różnorodności biologicznej 
w Europie;

B. mając na uwadze, że UE zobowiązała się do osiągnięcia celów z Aichi określonych w 
Konwencji o różnorodności biologicznej, w tym celu 7, wymagającego, aby do 2020 r. 
obszarami objętymi rolnictwem, akwakulturą i leśnictwem gospodarowano w sposób 
zrównoważony i zapewniający ochronę różnorodności biologicznej, jednak UE nie jest 
przygotowana do realizacji tych celów;

C. mając na uwadze, że lasy są ekosystemami o obiegu zamkniętym, bazującymi na 
pełnym recyklingu znajdującej się w nich materii i składników odżywczych; mając na 
uwadze, że każda forma aktywnej gospodarki bazuje na eksploatacji zasobów z tego 
ekosystemu, co ma nieuchronny i niekorzystny wpływ na jego funkcjonowanie, 
strukturę i różnorodność biologiczną;

D. mając na uwadze, że wiele aspektów lasów i leśnictwa regulowanych jest takimi 
przepisami UE jak dyrektywy ptasia i siedliskowa, wspólna polityka rolna (WPR), 
rozporządzenie o użytkowaniu gruntów, zmianie użytkowania gruntów i leśnictwie 
(LULUCF), dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii i rozporządzenie w 
sprawie drewna;

E. mając na uwadze, że według sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska pt. 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy na 2020 r.” długoterminowe tendencje 
obserwowane w populacjach ptaków, w tym pospolitych ptaków leśnych, świadczą o 
ogromnym spadku różnorodności biologicznej w Europie, a jedną z przyczyn tego 
spadku jest intensywna gospodarka leśna1; mając na uwadze, że jak wynika z tego 
samego sprawozdania, Europa stoi w obliczu pilnych wyzwań środowiskowych o 

1 Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska pt. „Europejskie środowisko – stan i prognozy na 2020 r.”, 
s. 83.
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bezprecedensowej skali; mając na uwadze, że w ciągu najbliższych 10 lat potrzebne są 
pilne działania wobec niepokojącego tempa utraty różnorodności biologicznej, coraz 
silniejszego wpływu zmiany klimatu oraz nadmiernego zużycia zasobów naturalnych;

F. mając na uwadze, że w przeciwieństwie do młodszych zarządzanych lasów duże drzewa 
i nienaruszone starsze lasy zapewniają istotne siedliska oraz stanowią zasadnicze 
zasoby węgla, których nie będzie można zastąpić przez co najmniej 100–150 lat po 
pozyskaniu drewna; mając na uwadze, że stare lasy nadal pochłaniają i magazynują 
dwutlenek węgla z atmosfery, w tym przez glebę leśną; mając na uwadze, że lasy 
pierwotne w UE niemal zanikły;

G. mając na uwadze sprawozdanie Komisji z 2018 r. dotyczące postępów w realizacji 
obecnej strategii leśnej UE, w którym stwierdzono, że realizacja unijnej polityki na 
rzecz różnorodności biologicznej pozostaje dużym wyzwaniem oraz że „ze sprawozdań 
dotyczących ochrony siedlisk i gatunków leśnych wynika, iż jak dotąd nie ma żadnej 
poprawy”; mając na uwadze, że w okresie 2007–2012 państwa członkowskie zgłosiły 
„właściwy stan ochrony” tylko w przypadku 26 % gatunków leśnych i 15 % siedlisk 
leśnych o znaczeniu europejskim, wyszczególnionych w dyrektywie siedliskowej; 

mając na uwadze, że jakość lasów w UE pogarsza się od dawna; mając na uwadze, że 
niektóre państwa członkowskie nadal nie rozwiązały problemu nielegalnego 
pozyskiwania drewna;

H. mając na uwadze, że zgodnie z art. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) środowisko należy do kompetencji dzielonych między Unią a jej państwami 
członkowskimi; mając na uwadze, że zgodnie z art. 191 TFUE polityka UE w 
dziedzinie środowiska powinna mieć na celu m.in. wyższy poziom ochrony; mając na 
uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym lasy są częścią 
dziedzictwa naturalnego UE i w związku z tym podlegają art. 1912;

I. mając na uwadze, że w dniu 28 listopada 2019 r. Parlament ogłosił kryzys klimatyczny 
i środowiskowy;

J. mając na uwadze, że lasy stanowią integralną część zrównoważonego rozwoju; mając 
na uwadze, że dla uporania się z utratą różnorodności biologicznej i kryzysem 
klimatycznym niezbędne jest, aby lasy chroniono, odtwarzano oraz gospodarowano 
nimi w sposób maksymalizujący ich zdolność do magazynowania dwutlenku węgla i 
ochrony różnorodności biologicznej; mając na uwadze, że w porównaniu ze 
zdegradowanymi ekosystemami nienaruszone ekosystemy mają większą zdolność do 
radzenia sobie ze środowiskowymi czynnikami stresogennymi, w tym zmianą klimatu, 
gdyż mają naturalne właściwości umożliwiające maksymalizację zdolności 
przystosowawczych; mając na uwadze, że inaczej niż młodsze i zarządzane lasy duże 
drzewa i nienaruszone starsze lasy zapewniają istotne siedliska i magazynują więcej 
dwutlenku węgla (CO2); mając na uwadze, że wzajemnie połączone siedliska leśne oraz 
korytarze leśne mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia przetrwania zagrożonych 
gatunków flory i fauny;

2 Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawach połączonych C-164/97 and C-165/97, 
Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej, ECLI:EU:C:1999:99, pkt 16.
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K. mając na uwadze, że lasy i obszary leśne odgrywają rolę wielofunkcyjną, ponieważ są 
ekosystemami o obiegu zamkniętym, bazującymi na pełnym recyklingu znajdującej się 
w nich materii i składników odżywczych, a ponadto mają kluczowe znaczenie dla 
regulacji cyklu hydrologicznego, włącznie z retencją wody w celu zapobiegania 
powodziom, dla pochłaniania i składowania CO2, zapewniania lądowej różnorodności 
biologicznej oraz możliwości rekreacji i relaksu blisko natury, a ponadto przyczyniają 
się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich i 
miejskich, gdzie unijny sektor leśny jest ważnym filarem dającym zatrudnienie ponad 
3 mln ludzi; mając na uwadze, że w perspektywie długofalowej te miejsca pracy są 
zależne od odpornych ekosystemów leśnych;

L. mając na uwadze, że UE zobowiązała się do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ, w tym celu nr 15 dotyczącego ochrony, przywrócenia i promowania 
zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważonego 
gospodarowania lasami, zwalczania pustynnienia, powstrzymywania i odwracania 
procesu degradacji gleby oraz powstrzymania utraty różnorodności biologicznej;

M. mając na uwadze, że lasy skutecznie przyczyniają się do równowagi terytorialnej, 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarach wiejskich i miejskich, a także 
pomagają w utrzymaniu konkurencyjności sektora leśnictwa; mając na uwadze, że 
zrównoważone podejście do wszystkich funkcji lasów ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia spójności między poszczególnymi strategiami politycznymi dotyczącymi 
lasów; mając na uwadze, że należy zwrócić uwagę na nieustanne wysiłki podejmowane 
przez właścicieli i zarządców lasów w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
lasów, a także na znaczenie dalszego zwiększania ich potencjału z myślą o osiągnięciu 
celów Europejskiego Zielonego Ładu i rozwoju biogospodarki, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu usług ekosystemowych i różnorodności biologicznej; mając na 
uwadze długą tradycję i doświadczenie właścicieli i zarządców lasów w UE w 
gospodarowaniu lasami wielofunkcyjnymi; mając jednak na uwadze, że w obliczu 
obecnych wyzwań wymagana jest dobra znajomość ekologii lasów, w tym do radzenia 
sobie ze zjawiskami katastrofalnymi;

N. mając na uwadze, że rośnie globalne zapotrzebowanie na autentyczną dziką przyrodę i 
znacznie zwiększyło się wsparcie publiczne na rzecz ścisłej ochrony ekosystemów 
leśnych;

O. mając na uwadze, że zróżnicowanie genetyczne w lasach ma zasadnicze znaczenie dla 
przystosowania się do zmieniających się warunków środowiskowych, takich jak zmiana 
klimatu, oraz dla przywrócenia różnorodności biologicznej;

P. mając na uwadze, że jak wynika ze specjalnego sprawozdania Międzyrządowego 
Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC) na temat użytkowania gruntów, komercyjna 
gospodarka leśna przyczynia się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych netto, utraty 
ekosystemów naturalnych i spadku różnorodności biologicznej;

Q. mając na uwadze, że lasy europejskie mają ogromną wartość pod względem łagodzenia 
zmiany klimatu, ponieważ ekosystemy leśne pochłaniają i magazynują ok. 10 % 
europejskich emisji gazów cieplarnianych, i że można zwiększyć te zdolności; mając na 
uwadze, że lasy zapewniają również odnawialny i przyjazny dla klimatu surowiec, który 
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może zastępować energochłonne materiały i paliwa kopalne; mając jednak na uwadze, 
że należy uznać zasadę wykorzystania kaskadowego i stosować ją jako korzystny 
sposób poprawy zasobooszczędności w nowej strategii leśnej; mając na uwadze, że lasy 
magazynują i pochłaniają około dwuipółkrotnie więcej CO2 w glebie niż w biomasie 
drzewnej; ponadto mając na uwadze, że w lasach dotkniętych pożarami i 
pozyskiwaniem drewna dochodzi do utraty gleby na poziomie nawet 26,6 %; w związku 
z tym podkreśla znaczenie złożonych ekosystemów leśnych i dojrzałych lasów;

R. mając na uwadze, że „proforestacja” to praktyka umożliwiania przyrostu lasów do 
czasu, gdy osiągną maksymalną ekologiczną zdolność do magazynowania dwutlenku 
węgla oraz pełny potencjał pod względem różnorodności biologicznej;

S. mając na uwadze, że dla zachowania pełnego zakresu różnorodności biologicznej 
i funkcjonalności lasów oraz uwzględnienia potrzeby łagodzenia zmiany klimatu 
i przystosowania się do niej, niezwykle ważna jest ochrona części obszarów leśnych 
przed wszelkimi formami czynnej ingerencji człowieka, przy czym w rozporządzeniu 
LULUCF uznaje się, że rezerwuar węgla w martwym drewnie w lesie jest taki sam jak 
w trwałych produktach z pozyskanego drewna, gdyż zawarty w nim węgiel nie podlega 
natychmiastowemu utlenianiu oraz zapewnia ważne mikrosiedliska niezbędne do życia 
szeregu gatunków, w tym gatunków chronionych; mając na uwadze, że pojawiły się 
nowe możliwości łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, włącznie z 
proforestacją3 i leśnictwem bliskim naturze;

T. mając na uwadze, że według sprawozdania IPBES z globalnej oceny różnorodności 
biologicznej i usług ekosystemowych z 2019 r. przyroda na całym świecie zanika w 
tempie bez precedensu w ludzkiej historii, a milion gatunków zwierząt i roślin jest 
zagrożonych wyginięciem;

U. mając na uwadze, że WPR jest głównym źródłem unijnych środków na gospodarkę 
leśną;

V. mając na uwadze, że plantacje są często monokulturami odznaczającymi się mniejszą 
różnorodnością biologiczną niż lasy naturalne i półnaturalne oraz są mniej odporne na 
zmianę klimatu, co skutkuje większym uwalnianiem węgla w wyniku zjawisk 
katastrofalnych;

W. mając na uwadze, że różne rodzaje zrębu mają różny wpływ na zdolność lasów do 
magazynowania dwutlenku węgla, jakość gleby i stan ochrony; mając na uwadze, że 
zrąb zupełny prowadzony na dużych obszarach to najbardziej szkodliwa metoda, gdyż 
prowadzi do usunięcia dużej części materii organicznej i korzeni z gleby, powoduje 
uwalnianie węgla zmagazynowanego w glebie (którego zawartość jest ok. 
dwuipółkrotnie większa niż w biomasie drzew) oraz w istotnym stopniu uszkadza 
złożoną strukturę lasu i zależnych od niego ekosystemów;

3 „Proforestacja – umożliwienie niezakłóconego przyrostu istniejących lasów do czasu osiągnięcia przez nie 
potencjału ekologicznego”, za: William R. Moomaw, „2019: Intact Forests in the United States: Proforestation 
Mitigates Climate Change and Serves the Greatest Good [Lasy dziewicze w Stanach Zjednoczonych. Wzrost 
lasów bez ingerencji człowieka łagodzi zmianę klimatu i służy większemu dobru], w Frontiers in Forests and 
Global Change.
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X. mając na uwadze, że dotacje na rzecz bioenergii skutkują pogorszeniem stosunku 
między wykorzystaniem materiałowym a energetycznym drewna, a zarazem sztucznym 
zwiększeniem podaży biomasy4, co prowadzi do obniżenia zdolności lasów do 
sekwestracji dwutlenku węgla;

Y. mając na uwadze, że dotacje na poszczególne odnawialne źródła energii pomagają 
aktywizować sektor; mając na uwadze, że sektor energii słonecznej i wiatrowej oraz 
technologie z tej dziedziny mogą zarabiać na siebie bez dotacji po początkowym 
zwiększeniu skali; mając jednak na uwadze, że nie dotyczy to bioenergii i że sektor ten 
funkcjonuje tylko dzięki dotacjom;

Z. mając na uwadze, że dane dotyczące lasów dostępne na szczeblu UE nie są kompletne i 
cechują się zróżnicowaną jakością, co utrudnia koordynację gospodarki leśnej i ochrony 
lasów między UE i państwami członkowskimi;

AA. mając na uwadze, że niepowstrzymane wylesianie to jeden z czynników, które złożyły 
się na sytuację umożliwiającą przenoszenie chorób z dzikich zwierząt na ludzi5;

AB. mając na uwadze, że UE odpowiada za dopilnowanie, aby nasze wzorce konsumpcji i 
przywóz z państw trzecich nie przyczyniały się do wylesiania czy degradacji lasów ani 
przekształcania bądź degradacji innych ekosystemów naturalnych w innych częściach 
świata;

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o wprowadzeniu nowej strategii leśnej; 
podkreśla, że powinna ona być zgodna z zasadą pomocniczości; podkreśla, że w 
strategii leśnej należy uznać kompetencje UE w obszarze ochrony środowiska, w tym 
lasów; przypomina, że zgodnie z art. 191 TFUE polityka UE w obszarze środowiska 
musi przyczyniać się m.in. do realizacji takich celów jak zachowanie, ochrona 
i poprawa jakości środowiska oraz ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów 
naturalnych; przypomina, że istnieje szereg aktów prawnych UE dotyczących lasów 
i gospodarki leśnej; w związku z tym zwraca uwagę na potrzebę opracowania 
całościowej i spójnej strategii leśnej, która zwiększy wielofunkcyjną rolę lasów 
i sektora leśno-drzewnego w UE oraz będzie wspierać dalekosiężne korzyści społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe lasów w pełnej zgodności z celami klimatycznymi 
i środowiskowymi UE; podkreśla potrzebę ustalenia jasnych priorytetów, przy czym 
głównymi i wzajemnie powiązanymi celami nowej unijnej strategii leśnej powinny być 
ochrona klimatu i różnorodności biologicznej; podkreśla pilną potrzebę zapobiegania 
zjawiskom katastrofalnym i zarządzania nimi; podkreśla, że strategia leśna powinna być 
w pełni zgodna z Europejskim Zielonym Ładem i dostosowana do strategii na rzecz 

4 Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, sprawozdanie z 2018 r. pt. „Biomass production, supply, 
uses and flows in the European Union” [Produkcja, dostawy, wykorzystanie i przepływy biomasy w Unii 
Europejskiej]: „Cele ustanowione przez UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych rzeczywiście 
doprowadziły do zwiększonego zużycia biomasy drzewnej”. Oszacowania dotyczące energetycznego 
wykorzystania drewna: 42 % (2005), 43 % (2010), 48 % obecnie, przy czym są to prawdopodobnie wskaźniki 
oparte na niepełnych danych.
5 Artykuł zaproszonego eksperta IPBES pt. „COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect 
Livelihoods, and Safeguard Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics” [Środki stymulacyjne po pandemii 
COVID-19 muszą ratować życie, zabezpieczyć źródła utrzymania i chronić przyrodę, aby zmniejszyć ryzyko 
przyszłych pandemii], prof. Josef Settele, Sandra Díaz i Eduardo Brondizio oraz dr Peter Daszak, 27 kwietnia 
2020 r. 
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bioróżnorodności 2030;

2. zwraca uwagę, że według Europejskiej Agencji Środowiska również lasy miejskie 
wnoszą znaczący pozytywny wkład w przeciwdziałanie zmianie klimatu i wynikającym 
z niej skutkom dla zdrowia, oraz wskazuje na szczególnie ważną funkcję tych lasów dla 
ludności miejskiej jako miejsca wypoczynku i obszaru przyrodniczego; podkreśla, że 
oprócz lasów na obszarach wiejskich należy przeanalizować również lasy miejskie 
i interakcję lasów i drzew z obszarami miejskimi i podmiejskimi oraz zrozumienie ich 
funkcji dla tych społeczności, zwłaszcza w odniesieniu do utrzymujących się okresów 
suszy;

3. zwraca uwagę na potrzebę opracowania całościowej i spójnej strategii leśnej, która 
zwiększy wielofunkcyjną rolę i zrównoważony rozwój lasów i sektora leśno-drzewnego 
w UE oraz będzie wspierać dalekosiężne korzyści środowiskowe, społeczne, 
gospodarcze i kulturowe wynikające z lasów; podkreśla w związku z tym, że pilną i 
nadrzędną kwestią jest zapobieganie zjawiskom katastrofalnym i występującym 
obciążeniom mającym wpływ na lasy oraz radzenie sobie z nimi, a także rozwiązanie 
problemu wylesiania;

4. podkreśla, że nowa strategia leśna powinna stanowić zasadniczy instrument polityki 
UE, gwarantujący efektywną koordynację strategii politycznych i inicjatyw 
dotyczących lasów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, by rozważyły wprowadzenie celów dotyczących powierzchni 
lasów z myślą o zrównoważonym zwiększeniu obecnych poziomów oraz zatwierdzeniu 
celów na 2030 r. dotyczących obszarów chronionych, w tym lasów, i odtwarzania 
zgodnie ze strategią UE na rzecz ochrony różnorodności biologicznej oraz apelami 
Parlamentu6 o ograniczenie wylesiania i poprawę jakości istniejących lasów i obszarów 
zalesionych; uważa, że strategia leśna powinna obejmować odpowiednie instrumenty 
umożliwiające osiągnięcie tych celów;

5. podkreśla, że lasy zajmują niemal połowę łącznej powierzchni obszarów należących do 
sieci Natura 2000 (tj. 37,5 mln ha) oraz że 23 % wszystkich lasów w Europie znajduje 
się na tych obszarach, dla których lasy mają kluczowe znaczenie7; w tym kontekście 
podkreśla pilną potrzebę wywiązania się przez Komisję z zobowiązania do zerowej 
tolerancji w przypadkach nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
środowiska, a zwłaszcza priorytetowego traktowania skutecznego egzekwowania 
unijnych przepisów dotyczących ochrony przyrody, włącznie z odpowiednimi planami 
zarządzania obszarami Natura 2000, a także potrzebę oceny, czy przeznaczono 
dostateczne fundusze na ochronę lasów na obszarach Natura 2000, w tym w drodze 
wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego; w tym kontekście zwraca uwagę na pięć ważnych wyzwań 
związanych z wdrażaniem zasad sieci Natura 2000 w lasach:

(1) równowaga między ochroną różnorodności biologicznej a produkcją 
drewna;

6 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 15. posiedzenia Konferencji Stron 
(COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej; teksty przyjęte, P9_TA(2020)0015.
7 Europejska Agencja Środowiska, „European Forest Ecosystems – State and Trends” [Europejskie ekosystemy 
leśne – stan i trendy], 2016.
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(2) integracja ochrony i potrzeb zainteresowanych stron na szczeblu 
lokalnym;

(3) zmiana klimatu;
(4) brak finansowania oraz
(5) konflikty z polityką realizowaną w innych sektorach;

w związku z tym apeluje do Komisji i państw członkowskich o:

(1) lepszą komunikację i przejrzystość;
(2) przykładanie większej wagi do nauki o ochronie środowiska podczas 

opracowywania strategii zarządzania i reagowania na zamianę klimatu;
(3) poprawę udziału obywateli w kształtowaniu i wdrażaniu polityki;
(4) skuteczną strategię finansowania;
(5) zintegrowaną europejską politykę użytkowania gruntów i ochrony 

środowiska oraz
(6) poprawę wiedzy na temat wdrażania zasad sieci Natura 2000 w lasach 

oraz jej wpływu na różnorodność biologiczną, gospodarkę leśną i inne 
formy użytkowania gruntów w całej UE;

6. zwraca uwagę, że ochrona naszych lasów i zrównoważone gospodarowanie nimi są 
centralnym elementem zabezpieczenia egzystencji i nie powinny podlegać prawu 
konkurencji; przypomina, że lasy pełnią funkcje wypoczynkowe, zdrowotne 
i edukacyjne w interesie ogólnym;

7. zwraca uwagę, że w odniesieniu do wielofunkcyjnej roli lasów należy wzmocnić 
wszystkie obszary: funkcję ochronną lasu jako siedliska licznych gatunków zwierząt 
i roślin, funkcję gospodarczą lasu jako dostarczyciela drewna i innych użytków leśnych 
oraz funkcję lasu polegającą na ochronie flory i fauny; podkreśla konieczność 
całościowego postrzegania ekologicznych, ekonomicznych i społecznych funkcji lasu;

8. uważa za niezwykle ważne, aby uprościć dostęp do unijnego wsparcia na rzecz lasów 
i ograniczyć biurokrację, mając na uwadze trudności, z którymi borykają się właściciele 
małej i średniej wielkości gruntów, a nawet niektóre podmioty publiczne;

9. podkreśla, że istnieją rozbieżne poglądy dotyczące zdolności różnych rodzajów lasów 
do pochłaniania CO2 i że z badań naukowych wynika, iż odporne i zdrowe lasy o 
bogatej różnorodności biologicznej pochłaniają więcej CO2 niż lasy, w których 
intensywnie pozyskuje się drewno; w związku z tym domaga się, by nowa strategia 
leśna wspierała zrównoważoną gospodarkę leśną; przypomina, że UE i jej państwa 
członkowskie zobowiązały się do stosowania definicji i zasad zrównoważonej 
gospodarki leśnej8; zauważa jednak, że Komisja opracowuje na szczeblu UE definicję 
zrównoważonej gospodarki leśnej na podstawie najwyższych standardów 
zrównoważonego rozwoju, z ochroną różnorodności biologicznej i cennymi 
pochłaniaczami dwutlenku węgla jako centralnymi elementami; zwraca uwagę na 
ogólne korzyści klimatyczne oferowane przez lasy i leśny łańcuch wartości, tj. lepsze 
możliwości sekwestracji i magazynowania CO2 oraz zrównoważonego zastępowania 
energii i materiałów wytwarzanych z wykorzystaniem zasobów kopalnych; uznaje, że 
zrównoważona gospodarka leśna musi zapewnić ochronę bioróżnorodności lasów 

8 Przedstawione w rezolucji helsińskiej H1 Forest Europe z 1993 r.
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europejskich; zauważa, że ochrona lasów i produkcja niekoniecznie są ze sobą 
sprzeczne, lecz w niektórych przypadkach mogą być ze sobą zgodne i mieć pozytywny 
wpływ na ochronę klimatu;

10. podkreśla, że w pewnych okolicznościach konieczne są kompromisy między ochroną 
klimatu a ochroną różnorodności biologicznej w sektorze biogospodarki, a zwłaszcza w 
leśnictwie, które odgrywa kluczową rolę w transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu; wyraża zaniepokojenie, że w ostatnich dyskusjach politycznych 
nie zajęto się wystarczająco tymi kompromisami; wzywa wszystkie zainteresowane 
strony do opracowania spójnego podejścia, które połączy ochronę różnorodności 
biologicznej i ochronę klimatu w dynamicznie rozwijającym się sektorze leśno-
drzewnym i w biogospodarce;

11. zauważa, że chociaż najlepiej zachowane lasy, z których nie pozyskuje się żadnych 
produktów, są nieliczne, powinno się im poświęcać należytą uwagę, gdyż wnoszą 
wkład w naszą wiedzę, zdrowie i ekoturystykę, którego nie możemy odmówić 
przyszłym pokoleniom; podkreśla, że Natura 2000, jako europejska ekologiczna sieć 
ochrony siedlisk, powinna odgrywać zasadniczą rolę w europejskiej strategii leśnej; jest 
zdania, że sieć Natura 2000 powinna mieć kluczowe znaczenie dla zagwarantowania 
ochrony i zachowania lasów;

12. podkreśla znaczenie i ważną rolę klastrów leśnych i drzewnych dla ochrony klimatu; 
podkreśla fakt, że leśnictwo i związani z nim usługodawcy oraz branże na kolejnych 
etapach obróbki i przetwarzania dzięki własnemu zapotrzebowaniu na dalsze towary i 
usługi innych branż stanowią znaczną siłę gospodarczą, zwłaszcza w słabiej 
rozwiniętych regionach wiejskich;

13. podkreśla, że państwa członkowskie powinny się wymieniać najlepszymi praktykami w 
zakresie gospodarki leśnej i jej planowania; zwraca również uwagę na znaczenie 
ustanowienia europejskich wytycznych, powiązanych z uprzednio określonymi celami 
Europejskiego Zielonego Ładu, w dążeniu do zapewnienia państwom członkowskim 
wskazówek dotyczących gospodarki leśnej, pielęgnowania lasu i planowania w tej 
dziedzinie;

14. podkreśla, że przyszła strategia leśna UE powinna koncentrować się na ochronie i 
proforestacji, a także zalesianiu i ponownym zalesianiu, z wykorzystaniem gatunków 
drzew odpowiednich dla danej lokalizacji i środowiska; zwraca uwagę, że 
najodpowiedniejszym sposobem osiągnięcia tych celów są praktyki gospodarowania 
bliskie naturze;

15. podkreśla, że jak wynika z badań9, starodrzewy nadal akumulują dwutlenek węgla 
wbrew poglądowi, że są neutralne pod względem emisji CO2, a nawet są źródłami 
takich emisji;

16. podkreśla, że żadne efekty substytucji produktów leśnych nie zrekompensują utraty 
starodrzewów i lasów pierwotnych, które uznaje się za niemożliwe do zastąpienia10 i 

9 S. Luyssaert i in., 2008: Old-growth forests as global carbon sinks [Starodrzewy jako globalne pochłaniacze 
dwutlenku węgla]. W: Nature.
10 Komunikat Komisji z dnia 23 lipca 2019 r. pt. „Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
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które powinny być chronione z wykorzystaniem instrumentów prawnych oraz zachęt 
ukierunkowanych na złożoność, konektywność i reprezentatywność tych obszarów11;

17. apeluje o ścisłą ochronę lasów pierwotnych i starodrzewów w UE w ramach unijnej 
strategii leśnej;

18. przypomina, że ok. 60 % lasów w UE to własność prywatna, w ok. dwóch trzecich 
należąca do drobnych właścicieli posiadających mniej niż 3 ha lasu; podkreśla, że 
wszystkie środki muszą należycie uwzględniać tę okoliczność, a co za tym idzie muszą 
być zaprojektowane w taki sposób, aby były dostępne dla drobnych właścicieli lasów i 
mogły być przez nich w praktyce wdrażane; przypomina, że Komisja określiła 
obciążenia administracyjne i strukturę własności lasów jako czynniki ograniczające 
wprowadzanie niektórych środków12;

19. ponownie stwierdza, że ochrona ekosystemów o wysokiej zawartości węgla, w tym 
lasów, to jedna z możliwych reakcji o natychmiastowym wpływie na zmianę klimatu, 
w przeciwieństwie do zalesiania, ponownego zalesiania i odnowy lasów, których efekty 
są widoczne dopiero po dłuższym czasie13; apeluje, aby zasada ta przyświecała 
działaniom politycznym w UE;

20. podkreśla, że postępujący spadek różnorodności biologicznej wywierał w ostatnich 
dziesięcioleciach negatywny wpływ na świadczenie wielu usług ekosystemowych; 
zauważa, że spadek ten jest częściowo skutkiem intensywnych praktyk w rolnictwie i 
leśnictwie; podkreśla, że dalsze ograniczenie dostępności usług regulacyjnych może 
mieć szkodliwe skutki dla jakości życia14;

21. dostrzega, że zmiana klimatu zmienia zdolność lasów do wzrostu oraz zwiększa 
częstotliwość i dotkliwość susz, powodzi i pożarów, a także sprzyja rozwojowi nowych 
szkodników i chorób, które atakują lasy; zauważa, że w porównaniu ze 
zdegradowanymi ekosystemami nienaruszone ekosystemy mają większą zdolność do 
radzenia sobie ze środowiskowymi czynnikami stresogennymi, w tym zmianą klimatu, 
gdyż mają naturalne właściwości umożliwiające maksymalizację zdolności 
przystosowawczych;

światowych lasów” (COM(2019)0352).
11 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 15. posiedzenia Konferencji Stron 
(COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej, teksty przyjęte, P9_TA(2020)0015, dokładne brzmienie 
ust. 52.
12 Sprawozdanie Komisji z dnia 7 grudnia 2018 r. pt. „Postępy w realizacji strategii leśnej UE – Nowa strategia 
leśna na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego” (COM(2018)0811), s. 3.
13 Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), 2019: „Sprawozdanie w sprawie zmiany klimatu i gleby – 
Podsumowanie dla decydentów”.
14 Międzyrządowa Platforma Naukowo-Polityczna w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania 
Ekosystemów (IPBES), 2018: Summary for policymakers of the regional assessment report on biodiversity and 
ecosystem services for Europe and Central Asia of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services (Podsumowanie dla podmiotów kształtujących politykę regionalnego 
sprawozdania oceniającego na temat różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych w Europie i Azji 
Środkowej Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej w sprawie Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów). M. Fischer, M. Rounsevell, A. Torre-Marin Rando, A. Mader, A. Church, 
M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn., P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-López, I. Ring, C. Sandström, I. Sousa 
Pinto, P. Visconti, N.E. Zimmermann i M. Christie (red.). Sekretariat IPBES, Bonn, Niemcy.
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22. apeluje do państw członkowskich o dopilnowanie, aby w przypadku lasów o 
powierzchni ponad 10 ha opracowano plany urządzenia lasu, uwzględniające aspekty 
magazynowania dwutlenku węgla i różnorodności biologicznej oraz, w stosownych 
przypadkach, cele programu Natura 2000;

23. przypomina o liście ponad 700 naukowców, apelujących o uzasadnioną z naukowego 
punktu widzenia zmianę dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, w 
szczególności o wyłączenie niektórych typów biomasy drzewnej, aby nie liczono ich na 
poczet osiągnięcia celu i aby nie kwalifikowały się do wsparcia;

24. podkreśla, że wielkoskalowe plantacje bioenergetyczne objęte intensywną gospodarką, 
w tym monokultury, zwłaszcza te, które zastępują lasy naturalne i grunty służące 
produkcji rolnej na własne potrzeby, mają negatywny wpływ na różnorodność 
biologiczną;

25. podkreśla rolę, jaką lasy mogą odgrywać w zastępowaniu materiałów pochodzenia 
kopalnego bioproduktami; uważa, że nowa strategia leśna powinna odzwierciedlać 
znaczenie roli lasów europejskich i unijnej zrównoważonej biogospodarki o obiegu 
zamkniętym w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz że 
należy w tym celu zaplanować odpowiednie środki; podkreśla, że w tych środkach 
należy wykorzystać pełny potencjał efektów substytucyjnych; podkreśla jednak, że 
środki przewidziane w nowej strategii leśnej, dotyczące biogospodarki i biomasy 
drzewnej powinny należycie uwzględniać ich kluczową rolę w składowaniu dwutlenku 
węgla, ochronie różnorodności biologicznej oraz zapewnianiu innych usług 
ekosystemowych, a także wpływ na ochronę ekosystemów leśnych i na sekwestrację 
CO2 w sposób efektywny pod względem wykorzystania zasobów;

26. zauważa, że jak wynika ze sprawozdania dotyczącego postępów w realizacji strategii 
leśnej UE, mimo podjętych dotychczas działań realizacja polityki różnorodności 
biologicznej UE pozostaje dużym wyzwaniem15, a według sprawozdań dotyczących 
ochrony siedlisk i gatunków leśnych jak dotąd poprawa jest niewielka; apeluje do 
Komisji o uwzględnienie ochrony i odtwarzania ekosystemów leśnych i różnorodności 
biologicznej jako kluczowych komponentów nowej strategii leśnej;

27. odnotowuje z zaniepokojeniem, że w 2015 r. właściwy stan ochrony stwierdzono tylko 
w przypadku 15 % siedlisk leśnych i 26 % gatunków leśnych16; przypomina cel 3b 
unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej, przewidujący zapewnienie 
wymiernej poprawy stanu ochrony gatunków i siedlisk, które zależą od leśnictwa lub 
podlegają jego wpływowi, a także poprawy w zakresie zapewniania powiązanych usług 
ekosystemowych; ubolewa, że zgodnie z przeglądem śródokresowym strategii ochrony 
różnorodności biologicznej nie osiągnięto żadnych istotnych postępów w realizacji tego 
celu17;

15 Sprawozdanie Komisji z dnia 7 grudnia 2018 r. pt. „Postępy w realizacji strategii leśnej UE – Nowa strategia 
leśna na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego” (COM(2018)0811), s. 3.
16 Briefing Europejskiej Agencji Środowiska z dnia 27 listopada 2019 r. pt. „Forest dynamics in Europe and their 
ecological consequences” [Dynamika lasów w Europie i jej konsekwencje ekologiczne]. Ostatnio zmieniony 
10 grudnia 2019 r.
17 Sprawozdanie Komisji z dnia 2 października 2015 r. pt. „Przegląd śródokresowy unijnej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.” (COM(2015)0478). 
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28. podkreśla potrzebę ogólnego ograniczenia konsumpcji w UE, w tym zużycia drewna i 
produktów drzewnych, w drodze promowania gospodarki o bardziej zamkniętym 
obiegu i priorytetowego traktowania najbardziej efektywnego wykorzystania drewna, 
które umożliwia magazynowanie dwutlenku węgla przez długi czas i minimalizuje 
wytwarzanie odpadów;

29. jest zdania, że unijna strategia leśna powinna pomóc w odwróceniu nasilającej się 
tendencji do pomijania gatunków rodzimych na korzyść szybko rosnących gatunków 
obcych, takich jak eukaliptus;

30. podkreśla znaczenie przeznaczonych dla specjalistów z dziedziny leśnictwa programów 
szkolenia zawodowego i przekwalifikowania dotyczących wykorzystania nowych 
technologii oraz ich adaptacji do trwającej obecnie zmiany, w tym utworzenia 
platformy komunikacyjnej służącej wymianie dobrych praktyk, a także uważa za ważne 
angażowanie w ten proces właścicieli i zarządców lasów oraz zachęcanie ich do 
stosowania praktyk z zakresu zrównoważonej ochrony lasów i promowania 
różnorodności biologicznej;

31. apeluje, aby nowa strategia leśna pomogła zagwarantować unikanie w gospodarce 
leśnej wszelkiego podziału ekosystemów leśnych na mniejsze części, ze szczególnym 
uwzględnieniem lasów pierwotnych, gdyż przetrwanie wielu gatunków, w tym 
większych ssaków, jest uzależnione od wzajemnie połączonych, nienaruszonych 
siedlisk leśnych; apeluje, aby w strategii leśnej priorytetowo traktowano ponowne 
łączenie już rozdrobnionych lasów przez odbudowę korytarzy leśnych z 
uwzględnieniem lokalnych warunków i różnorodności biologicznej;

32. jest zdania, że informacje dotyczące zasobów leśnych i stanu lasów mają zasadnicze 
znaczenie dla dopilnowania, aby decyzje podejmowane w sprawie lasów przynosiły 
maksymalne korzyści społeczno-gospodarcze i ekologiczne na wszystkich szczeblach;

33. podkreśla szczególne znaczenie regionu Karpat oraz zauważa, że przystąpienie UE do 
konwencji karpackiej pomogłoby zapewnić wsparcie w regionie o niezastąpionych 
wartościach naturalnych w Europie kontynentalnej;

34. odnotowuje z zaniepokojeniem, że według przekazanych danych18 produkcja energii na 
szczeblu UE odpowiada za 48 % całości wykorzystania biomasy drzewnej; powtarza, że 
aby wykorzystanie pozyskiwanego drewna było zgodne z naszymi celami dotyczącymi 
różnorodności biologicznej i klimatu, oprócz naturalnej sekwestracji dwutlenku węgla i 
ochrony różnorodności biologicznej in situ powinno ono w większej mierze obejmować 
użycie w charakterze materiału;

35. podkreśla wartość i potencjał nowo ustanowionych i tradycyjnych ekstensywnych 
systemów rolno-leśnych pod względem produkcji rolnej, dywersyfikacji, w tym do 
celów biogospodarki, sekwestracji dwutlenku węgla, zapobiegania pustynnieniu oraz 
możliwości zmniejszania presji na ekosystemy leśne; ubolewa, że zasady wynikające z 
reform WPR systematycznie prowadziły do degradacji ekosystemów rolno-leśnych oraz 
w wielu przypadkach utrudniały ich odtworzenie, regenerację i odmłodzenie; 

18 Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, 2018 r.: „Biomass production, supply, uses and flows in 
the European Union” [Produkcja, dostawy, wykorzystanie i przepływy biomasy w Unii Europejskiej].
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odnotowuje z zaniepokojeniem obserwowane obecnie wymieranie na dużą skalę 
charakterystycznych śródziemnomorskich systemów rolno-leśnych o wysokiej wartości 
przyrodniczej i pilnie apeluje o zmiany zasad, aby ułatwić regenerację i odtworzenie 
istniejących systemów rolno-leśnych oraz tworzenie nowych;

36. zauważa, że od czasu wprowadzenia strategii leśnej w 2013 r. w badaniach naukowych i 
technologii nastąpił znaczny postęp; podkreśla, że w odniesieniu do leśnictwa i 
bioproduktów należy zachęcać do dalszych badań m.in. nad ekosystemami leśnymi, 
różnorodnością biologiczną, zrównoważonym zastępowaniem energii i materiałów 
wytwarzanych z wykorzystaniem zasobów kopalnych, magazynowaniem dwutlenku 
węgla, produktami drzewnymi oraz zrównoważonymi praktykami gospodarki leśnej; 
uważa, że należy przeznaczyć na ten cel dalsze fundusze UE; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich, aby także finansowały badania oraz nadal gromadziły dane 
dotyczące innowacyjnych metod ochrony i budowania odporności lasów, takich jak 
wprowadzanie gatunków odpornych; podkreśla, że rozszerzenie badań i finansowania 
przyczyni się w pozytywny sposób do łagodzenia zmiany klimatu, zachowania 
ekosystemów leśnych i stymulowania różnorodności biologicznej oraz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich;

37. apeluje o wprowadzenie skoordynowanego systemu elektronicznego śledzenia i 
identyfikacji drewna oraz o wsparcie rozwoju zautomatyzowanych narzędzi analizy 
cyrkulacji drewna, a także o monitorowanie na wszystkich etapach przekształceń tego 
systemu i jego integracji z rządowymi i komercyjnymi systemami ewidencji, 
sprawozdawczości, wydawania zezwoleń i rejestracji umów;

38. podkreśla, że władze lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę pod 
względem zapewnienia długoterminowej zrównoważoności lasów, gdyż mogą wpływać 
na plany zrównoważonego rozwoju na szczeblu regionalnym, rozwój pochłaniających 
dwutlenek węgla produktów leśnych o długim cyklu życia oraz promowanie ducha 
przedsiębiorczości wśród MŚP w sektorze leśnictwa;

39. apeluje o dalsze finansowanie badań nad glebami i ich znaczeniem dla odporności 
lasów na zmianę klimatu i przystosowania się do niej, dla ochrony i zwiększania 
różnorodności biologicznej, a także dla świadczenia innych usług ekosystemowych;

40. uważa, że należy chronić endemiczne zasoby genetyczne i wybierać elementy 
istniejącej puli genowej najlepiej przystosowane do przewidywanych warunków 
rozwoju w przyszłości;

41. apeluje do Komisji i państw członkowskich o stworzenie instrumentów gospodarczych i 
politycznych, dzięki którym więcej lasów będzie mogło rosnąć do czasu osiągnięcia 
potencjału ekologicznego i pochłaniać dwutlenek węgla;

42. podkreśla znaczenie dowodów naukowych dla polityki leśnej UE;

43. proponuje zaktualizowanie zasad sprawozdawczości i rachunkowości do celów 
LULUCF, aby zachęcić do wybierania nieinterwencji w kategorii rozliczania gruntów 
obejmującej zarządzane grunty leśne na obszarach, na których rosną starodrzewy, na 
przykład przez wyłączenie odnośnego pochłaniania z ograniczeń nakładanych przez 
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rozporządzenie;

44. podkreśla znaczenie innych rodzajów działalności związanych z lasem, w szczególności 
pozyskiwania niedrzewnych produktów leśnych, takich jak grzyby i owoce miękkie, 
a także wypasu i pszczelarstwa;

45. uważa, że obszary ściśle chronione w systemach zarządzania nieinterwencyjnego 
powinny stanowić część unijnej strategii leśnej oraz strategii rozwoju lokalnego 
opartych na turystyce przyrodniczej o niskim poziomie oddziaływania oraz na 
świadczeniu nieprodukcyjnych usług ekosystemowych;

46. apeluje do Komisji o podtrzymanie zasady „nie szkodzić” zapisanej w komunikacie 
dotyczącym Zielonego Ładu (COM(2019)0640) oraz o zmianę wszystkich przepisów w 
sposób odzwierciedlający aktualną wiedzę naukową w odniesieniu do ekosystemów 
leśnych, poszczególnych rezerwuarów węgla i ich rzeczywistej wartości pod względem 
łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, w tym kluczowego znaczenia 
ich różnorodności biologicznej dla takiego przystosowania się;

47. przypomina o potrzebie ochrony lasów przed nasilającymi się zagrożeniami oraz 
pogodzenia ich funkcji produkcyjnych i ochronnych, z uwzględnieniem faktu, że w 
związku ze zmianą klimatu przewiduje się częstsze i bardziej dotkliwe szkody w lasach 
w wyniku susz, pożarów i inwazji szkodników;

48. wyraża zaniepokojenie z powodu stanu i odporności lasów w wielu częściach Europy; 
podkreśla, że nowa strategia leśna powinna uwzględniać fakt, iż zróżnicowany las o 
składzie naturalnym dla danego regionu jest zasadniczo odporniejszy niż lasy 
monokulturowe; podkreśla potrzebę wzmocnienia i pełnego wykorzystania 
mechanizmów unijnych w celu rozwiązania kwestii transgranicznej presji na lasy; 
przypomina, że według EEA19 główne źródła presji na lasy w UE to zwiększone 
użytkowanie gruntów, rozrost obszarów miejskich i zmiana klimatu; podkreśla, że te 
ekosystemy są coraz bardziej podatne na takie zjawiska katastrofalne jak burze, pożary, 
susze, gatunki inwazyjne, szkodniki, pojawy owadów i choroby, a wszystkie z nich 
zwiększają podatność na skutki zmiany klimatu; apeluje do Komisji, by ułatwiła 
utworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk służących walce z tymi 
zjawiskami;

49. zauważa, że zanieczyszczenie powietrza wywiera poważny wpływ nie tylko na zdrowie 
człowieka, lecz także na środowisko; zachęca Komisję do przeanalizowania wpływu 
zanieczyszczenia powietrza na lasy i ich różnorodność biologiczną w ramach 
przygotowywanego planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń;

50. z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w lutym 2020 r. europejskiego systemu 
informacji o lasach (FISE), który zapewnia europejską infrastrukturę danych w 
dziedzinie lasów; apeluje do państw członkowskich o pełne zaangażowanie się w 
wymianę danych i pracę nad zharmonizowanymi ramami danych o stanie lasów w 
Europie; apeluje, aby system FISE terminowo rozpoczął funkcjonowanie we wszystkich 
pięciu dziedzinach priorytetowych: podstawowych danych dotyczących lasów, 

19 Europejska Agencja Środowiska, „Forest dynamics in Europe and their ecological consequences” [Dynamika 
lasów w Europie i jej konsekwencje ekologiczne], 27 listopada 2018 r.
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biogospodarki, przyrody i różnorodności biologicznej, łagodzenia zmiany klimatu oraz 
zdrowia i odporności lasów;

51. podkreśla, że jednym z celów strategii leśnej UE powinno być istotne zwiększenie 
odsetka gatunków i siedlisk leśnych odznaczających się właściwym stanem ochrony; 
apeluje, aby strategia obejmowała ambitne środki w tym zakresie;

52. dostrzega, że strategia leśna UE powinna uwzględniać dużą wartość gospodarczą, 
społeczną i kulturową lasów; zauważa, że różne rodzaje działalności gospodarczej 
związanej z lasami mogą powodować różne niekorzystne skutki dla ekosystemów 
leśnych; podkreśla, że nowa strategia leśna UE powinna zachęcać jedynie do takiej 
działalności gospodarczej, która respektuje zrównoważone granice ekosystemów 
leśnych;

53. zdecydowanie zachęca, aby ograniczyć stosowanie metody pozyskiwania drewna, jaką 
jest zrąb zupełny, i opowiada się za szerszym przyjęciem podejścia umożliwiającego 
ciągły wzrost drzew; zauważa, że zrąb zupełny lasów prowadzi do uwolnienia do 
atmosfery większości zasobów dwutlenku węgla zmagazynowanych w glebie na danym 
obszarze; podkreśla, że niezbędne jest promowanie alternatywnych i mniej inwazyjnych 
metod pozyskiwania drewna;

54. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że jak zapowiedziano w Europejskim Zielonym 
Ładzie, celami nowej strategii leśnej będą skuteczne zalesianie oraz ochrona i 
odtwarzanie lasów; podkreśla, że potencjał ekosystemów leśnych pod względem 
wychwytywania dwutlenku węgla rośnie stale wraz z dojrzewaniem takich 
ekosystemów oraz że lasy naturalne oferują istotne korzyści; zwraca uwagę, że 
priorytetowo należy traktować ochronę i odtwarzanie istniejących lasów, 
w szczególności starodrzewów;

55. podkreśla, że UE musi podejmować więcej działań w celu powstrzymania zrębu 
zupełnego i nielegalnego pozyskiwania drewna; zauważa, że mimo rozporządzenia UE 
w sprawie drewna w niektórych państwach członkowskich nadal nielegalnie pozyskuje 
się drewno; wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia pilnych działań w tych 
kwestiach za pośrednictwem ścisłego monitorowania i egzekwowania obowiązujących 
przepisów UE oraz apeluje do Komisji o niezwłoczne wszczynanie postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w przypadku wystąpienia 
naruszeń, a także o podejmowanie działań następczych w związku z przypadkami 
nielegalnego pozyskiwania drewna za pośrednictwem takich organów jak Prokuratura 
Europejska (EPPO) i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF); 
apeluje do Komisji o bezzwłoczną finalizację oceny adekwatności przepisów UE 
dotyczących przeciwdziałania nielegalnemu pozyskiwaniu drewna;

56. przypomina, że większość lasów w Europie to lasy zarządzane20, włącznie z 
większością starodrzewów; podkreśla, że zwiększenie udziału starodrzewów wymaga 
strategii leśnej UE odznaczającej się planowaniem długoterminowym; zachęca Komisję 
do zaproponowania strategii leśnej UE przewidującej zwiększenie odsetka 

20 K. Naudts, Y. Chen i in. „Europe’s forest management did not mitigate climate warming” [Gospodarka leśna 
w Europie nie złagodziła ocieplenia klimatu]. W Science, 5 lutego 2016 r.: tom 351, wyd. 6273, pkt 597–600.
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starodrzewów;

57. apeluje do Komisji o przeanalizowanie możliwości opracowania ram legislacyjnych 
unijnego systemu certyfikacji drewna pozyskiwanego lokalnie, który będzie bazował na 
najwyższych standardach zrównoważonego rozwoju;

58. zauważa, że możliwa jest poprawa wykorzystania przez państwa członkowskie 
funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza w programach związanych 
ze zwiększaniem różnorodności biologicznej lasów; apeluje do państw członkowskich o 
korzystanie z dostępnych środków wsparcia ochrony lasów i różnorodności 
biologicznej; podkreśla znaczenie zapewnienia wystarczających zasobów na potrzeby 
wdrażania nowej strategii leśnej UE;

59. apeluje do Komisji o ponowne rozpoczęcie negocjacji dotyczących międzynarodowej 
prawnie wiążącej konwencji leśnej, która wnosiłaby wkład w gospodarowanie lasami, 
ich ochronę i zrównoważony rozwój oraz uwzględniałaby ich liczne i uzupełniające się 
funkcje i możliwości wykorzystania, obejmujące działania na rzecz zalesiania i 
ponownego zalesiania oraz ochrony lasów, przy jednoczesnym ujęciu społecznych, 
gospodarczych, ekologicznych, kulturowych i duchowych potrzeb obecnych i 
przyszłych pokoleń, a zarazem uznaniu kluczowej roli wszystkich rodzajów lasów pod 
względem utrzymania procesów ekologicznych i równowagi, a także wspierania 
tożsamości, kultury i praw ludów tubylczych, ich społeczności oraz innych społeczności 
i mieszkańców lasów;

60. wyraża zaniepokojenie utratą różnorodności biologicznej w UE, którą należy 
powstrzymać za pośrednictwem unijnej strategii leśnej; przypomina, że utrata 
różnorodności biologicznej to wewnętrzny problem UE; zauważa, że strategia powinna 
chronić ostatnie kawałki dojrzałych lasów w UE ze względu na ich znaczenie jako 
rezerwuarów różnorodności biologicznej, a także jako sposób na zwiększenie 
odporności lasów; podkreśla, że strategia powinna promować gospodarkę leśną 
niewywierającą żadnego wpływu na gleby i krajobrazy;

61. odnotowuje, że mimo ustanowienia europejskiego systemu informacji o lasach dostępne 
dane dotyczące lasów w UE, a w szczególności ich statusu ekologicznego, są 
niekompletne, trudne do zagregowania i niepoparte teledetekcją; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o znaczne inwestycje w dalszy rozwój europejskiego systemu 
informacji o lasach oraz wdrożenie ogólnoeuropejskiego programu teledetekcji;

62. zauważa, że utworzenie ujednoliconego systemu informacyjnego dotyczącego lasów w 
UE to trwały, aczkolwiek jeszcze niepełny sukces; podkreśla, że w celu eliminacji 
istniejących luk w danych należy dążyć do osiągnięcia synergii między władzami a 
odpowiednimi organizacjami, wykraczających poza ograniczenia projektu i że dotyczy 
to dostępności danych, zharmonizowanych metodyk oraz wsparcia w wymiarze 
zdolności i zasobów finansowych;

63. podkreśla, że nowa strategia leśna powinna stwarzać zarówno na poziomie UE, jak i 
państw członkowskich zachęty do wzrostu w biogospodarce o obiegu zamkniętym, oraz 
dostrzega, że leśne łańcuchy wartości mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego 
wzrostu; uważa, że za pośrednictwem strategii należy również zachęcać do poszerzania 
biogospodarki o obiegu zamkniętym w drodze dalszej integracji leśnych łańcuchów 
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wartości z innymi sektorami i łańcuchami wartości, które wymagają obniżenia 
emisyjności;

64. odnotowuje, że 90 % środków finansowych UE przeznaczanych na lasy pochodzi z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); 
wyraża zaniepokojenie w związku z przewidywanymi cięciami w budżecie EFRROW; 
apeluje do decydentów, aby w miarę możliwości unikali jakichkolwiek cięć wsparcia 
dla sektora leśnego, aby zapewnić zgodność z celami Europejskiego Zielonego Ładu;

65. apeluje do Komisji o uwzględnienie w nowej strategii leśnej UE wiążących celów w 
zakresie ochrony i odtwarzania ekosystemów leśnych, zwłaszcza pierwotnych lasów 
europejskich, m.in. w celu zwiększenia międzynarodowej wiarygodności UE w tej 
dziedzinie, i zaleca wspieranie państw członkowskich w ochronie pierwotnych lasów 
europejskich;

66. podkreśla rolę lasów w zwiększaniu odporności na niekorzystne skutki zmiany klimatu; 
zwraca uwagę na potrzebę uwzględniania w strategiach i planach przystosowania się do 
zmiany klimatu konkretnych i skutecznych działań uwzględniających synergie między 
łagodzeniem a przystosowaniem się;

67. wzywa Komisję do zajęcia się kwestią rozwoju lasów miejskich w ramach unijnej 
strategii leśnej; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje włączenie wielu miast 
europejskich do światowego programu miast zadrzewionych opracowanego przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO); wzywa 
Komisję do wspierania współpracy i wymiany najlepszych praktyk pomiędzy miastami 
europejskimi w dziedzinie rozwoju leśnictwa miejskiego;

68. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że w niektórych częściach UE nie wdraża się 
obowiązujących unijnych przepisów dotyczących leśnictwa; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o pełne stosowanie obowiązujących przepisów oraz o lepsze 
wdrażanie zrównoważonej i aktywnej gospodarki leśnej;

69. odnotowuje, że wdrażanie dostosowanych planów urządzenia lasu odbywa się na 
szczeblu państw członkowskich oraz wymaga pogłębionej współpracy między 
organami ds. leśnictwa i ochrony środowiska, organizacjami pozarządowymi, 
społecznościami lokalnymi i właścicielami lasów;

70. apeluje do państw członkowskich o dopilnowanie, aby krajowe plany strategiczne w 
ramach WPR stwarzały zachęty dla zarządców lasów do ochrony lasów, umożliwiania 
ich wzrostu i gospodarowania nimi w sposób zrównoważony;

71. zwraca uwagę na potrzebę opracowania i wprowadzenia planów zwalczania gatunków 
inwazyjnych oraz zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich, technicznych i 
finansowych na ten cel;

72. apeluje, by w odniesieniu do przywozu drewna uwzględniać w umowach handlowych 
zasadę zrównoważonego rozwoju oraz by w przypadku naruszenia tej zasady nakładane 
były sankcje;

73. zwraca uwagę, że lasy, w których rosną drzewa w różnym wieku i różnych gatunków, 
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zarządzane zgodnie z kryteriami ochrony różnorodności biologicznej, są bardziej 
odporne na skutki zmiany klimatu, takie jak pożary, susze i niesezonowe zjawiska 
pogodowe, i w związku z tym stanowią istotną inwestycję na przyszłość nie tylko dla 
społeczeństwa i przyrody, ale także dla sektorów gospodarki związanych z leśnictwem; 
domaga się, aby monokultury, które są mniej odporne na szkodniki i choroby, a także 
na susze, wiatry, burze i pożary, nie były wspierane środkami UE;

74. podkreśla, że nowa strategia leśna może spotkać się z oddźwiękiem politycznym tylko 
dzięki uwzględnieniu całych leśnych łańcuchów wartości; zauważa, że leśne łańcuchy 
wartości już dziś odgrywają istotną rolę w gospodarce europejskiej oraz będą niezbędne 
do stworzenia strategii ekologicznego wzrostu gospodarczego za pośrednictwem 
Europejskiego Zielonego Ładu; podkreśla, że nowa strategia leśna musi wspierać 
konkurencyjne i zrównoważone leśne łańcuchy wartości zarówno w UE, jak i na całym 
świecie;

75. podkreśla terapeutyczną funkcję lasów, które mają bezpośredni pozytywny wpływ na 
zdrowie i jakość życia ludzi; zwraca uwagę, że lasy przyczyniają się również do 
społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich Europy, w tym dystrybucji 
dochodów do najrzadziej zaludnionych obszarów UE dzięki ekoturystyce, która jest 
jedną z najpopularniejszych form działalności w sektorze turystycznym;

76. przypomina swój apel21 o spójną politykę leśną, która przeciwdziała utracie 
różnorodności biologicznej i skutkom zmiany klimatu oraz prowadzi do zwiększenia 
ilości naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla w UE, a zarazem chroni i zwiększa 
różnorodność biologiczną;

77. apeluje do Komisji o uwzględnienie w nowej strategii leśnej UE potrzeby wspierania 
właścicieli lasów, w tym zapewnienia im wsparcia finansowego; uważa, że takie 
wsparcie powinno być uzależnione od stosowania zasad zrównoważonej gospodarki 
leśnej; zauważa, że to wsparcie finansowe musi być efektem solidnego połączenia 
instrumentów finansowych, finansowania krajowego oraz finansowania z sektora 
prywatnego, aby zapewnić dalsze inwestycje w nowoczesne technologie, w środki na 
rzecz środowiska i klimatu wzmacniające wielofunkcyjną rolę lasów, z uwzględnieniem 
szczególnego instrumentu finansowego dotyczącego zarządzania obszarami sieci Natura 
2000, oraz w tworzenie godnych warunków pracy; apeluje do Komisji o ustanowienie i 
finansowanie europejskiego programu zalesiania i ponownego zalesiania z 
wykorzystaniem informacji z globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) w celu 
zwiększenia powierzchni lasów, walki z degradacją gleb, poprawy jakości powietrza na 
obszarach miejskich oraz dopilnowania, by lasy zachowały swój naturalny skład 
gatunkowy;

78. wyraża ubolewanie, że obecnie wykorzystanie takich planów jest bardzo zróżnicowane 
w poszczególnych państwach członkowskich; w związku z tym wzywa Komisję do 
szerzej zakrojonego wykorzystania planów urządzenia lasów, w tym w drodze 
opracowania wspólnych wytycznych dotyczących ich opracowywania i wdrażania; 
wzywa państwa członkowskie do większego wykorzystania planów urządzenia lasów 
oraz do ścisłego monitorowania ich wdrażania, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad 

21 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 15. posiedzenia Konferencji Stron 
(COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej; teksty przyjęte, P9_TA(2020)0015.



PE646.939v02-00 20/23 AD\1207849PL.docx

PL

proporcjonalności i pomocniczości; podkreśla, że potrzebna jest platforma, aby znaleźć 
rozwiązania wielu wyzwań związanych z lasami i gospodarką leśną na szczeblu UE; 
uważa, że modele gospodarki leśnej muszą przyjąć kryterium zrównoważoności – 
ekologicznej, społecznej i gospodarczej – definiowanej jako zarządzanie lasami i 
terenami leśnymi oraz wykorzystywanie ich w taki sposób i w takim stopniu, aby 
zachować ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, 
witalność oraz możliwość pełnienia obecnie i w przyszłości odpowiednich funkcji 
ekologicznych, gospodarczych i społecznych w skali lokalnej, krajowej i globalnej, oraz 
aby nie powodować szkód w innych ekosystemach22; apeluje do Komisji, aby opracowała 
wspólną i wystarczająco szczegółową definicję leśnictwa bliskiego naturze na bazie 
obecnych doświadczeń związanych z uwzględnianiem aspektów różnorodności biologicznej 
w gospodarce leśnej;

79. podkreśla, że pożary lasów to zjawisko występujące regularnie, będące zarówno 
przyczyną, jak i skutkiem zmiany klimatu; zauważa, że skutki burz, pożarów lasów i 
inwazji szkodników można łagodzić dzięki stosowaniu usprawnionych i bardziej 
aktywnych technik gospodarki leśnej i leśnictwa, np. wykorzystaniu wypasu i praktyk 
rolno-leśnych, które należy wspierać w ramach WPR;

80. podkreśla potrzebę skutecznego zachowania i ścisłej ochrony lasów pierwotnych i 
starodrzewów, z uwzględnieniem ich wyjątkowych właściwości; odnotowuje, że nie ma 
unijnej definicji starodrzewów i apeluje do Komisji o wprowadzenie takiej definicji w 
przyszłej strategii leśnej UE, z uwzględnieniem różnej charakterystyki lasów oraz 
potrzeby skutecznej ochrony, a w szczególności lasów pierwotnych i starodrzewów; 
odnotowuje z zaniepokojeniem, że dane dotyczące lasów pierwotnych pozostają 
niekompletne, lecz według dostępnych informacji tylko 46 % zmapowanych lasów 
pierwotnych w Europie objętych jest ochroną na najwyższym poziomie, 24 % ma status 
parków narodowych, a 11 % pozostaje bez ochrony23; apeluje do Komisji o 
bezzwłoczne zaproponowanie kompleksowej definicji lasów pierwotnych i podjęcie 
działań zmierzających do poprawy gromadzenia danych dotyczących lasów 
pierwotnych;

81. podkreśla znaczenie obrońców środowiska we wspólnych wysiłkach na rzecz ochrony i 
odtwarzania lasów w UE; apeluje o podejście „zero tolerancji” w przypadku ataków na 
nich lub ich nękania;

82. uważa, że należy podjąć od dawna konieczne działania na rzecz wprowadzenia unijnego 
podejścia do zapobiegania klęskom żywiołowym, na które należy przeznaczyć 
odpowiednie zasoby finansowe z budżetu UE;

83. jest zdania, że edukacja odgrywa zasadniczą rolę w zrównoważonej gospodarce leśnej, 
oraz apeluje do Komisji i państw członkowskich o wspieranie szkoleń skupiających się 
na lasach zarówno w UE, jak i w państwach trzecich, włącznie z udzielaniem 

22 Rezolucja H1, ogólne wytyczne trwale zrównoważonego zagospodarowania lasów w Europie, druga 
konferencja ministerialna na temat ochrony lasów, która miała miejsce w Helsinkach w dniach 16–17 czerwca 
1993 r.
23 F.M. Sabatini, S. Burrascano i in., „Where are Europe’s last primary forests?” [Gdzie są ostatnie lasy 
pierwotne w Europie?]. W Diversity and Distributions, pierwsza publikacja: 24 maja 2018 r.: tom 24, wyd. 10, 
październik 2018 r., pkt 1426–1439, rys. 3.
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stypendiów i organizowaniem programów wymiany akademickiej;

84. przypomina o swoim poparciu dla europejskich ram prawnych, których podstawą jest 
obowiązek należytej staranności w celu dopilnowania, aby na rynek UE wprowadzano 
tylko produkty i towary niepowodujące wylesiania bądź degradacji lasów ani 
przekształcania lub degradacji innych ekosystemów naturalnych; uważa, że takie ramy 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych, w tym 
podmiotów finansowych, zarówno w początkowej, jak i w końcowej części łańcucha 
wartości, a także powinny zapobiegać powiązanym naruszeniom praw człowieka; 
apeluje do Komisji o bezzwłoczne przyjęcie tego wniosku;

85. apeluje do Komisji o uwzględnienie obaw fachowców w dziedzinie związanej z 
dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii, w szczególności kwestii klasyfikacji 
wszystkich typów biomasy jako odnawialnych źródeł energii, m.in. w związku z 
wysokim poziomem przywozu granulatu drzewnego do UE oraz potencjalnych 
zagrożeń, jaki ten przywóz stwarza dla lasów w państwach trzecich, oraz o dalsze 
promowanie innych zrównoważonych form energii odnawialnej;

86. podkreśla, że programy sadzenia drzew muszą być uzupełnieniem odtwarzania lasów 
naturalnych, gdyż niewłaściwe drzewo w niewłaściwym miejscu może nasilić pożary 
lasów i w istocie uwolnić do atmosfery więcej dwutlenku węgla; zauważa, że programy 
odtwarzania lasów muszą zwiększać ich potencjał sekwestracji dwutlenku węgla w celu 
wypełnienia globalnych zobowiązań klimatycznych;

87. uważa, że z uwagi na przewidywany wpływ zmiany klimatu na rozmieszczenie 
organizmów szkodliwych, w celu uzyskania pełnego obrazu w odniesieniu do stanu 
lasów i ich oddziaływania na różnorodność biologiczną potrzebny może być system 
monitorowania inwazji szkodników w UE;

88. jest zdania, że należy podjąć pilne działania, aby zapobiec wprowadzaniu nowych 
szkodników i chorób oraz ich odnośnych wektorów w wyniku handlu 
międzynarodowego;

89. uważa, że, biorąc pod uwagę przepisy dotyczące inwazyjnych gatunków obcych oraz 
potencjalne oddziaływanie takich gatunków na lasy, Komisja powinna zaproponować 
nowe uzupełniające narzędzia finansowe, aby pomóc dotkniętym obszarom w 
zwalczaniu gatunków inwazyjnych, a w szczególności utrzymujących się i nowych 
gatunków obcych;

90. uważa, że należy poświęcić więcej uwagi problemowi takich chorób jak zamieranie 
dębu, dotykających gatunki drzew, których liczebność na całym świecie maleje ze 
względu na szkodniki, choroby i zmianę klimatu; zwraca uwagę na zamieranie dębu, 
które powoduje straty na plantacjach dębu korkowego w Portugalii, Francji i Hiszpanii, 
a ponadto wpływa na obszary specjalnej ochrony (OSO) i rezerwaty biosfery; uważa, że 
Komisja powinna uwzględnić w strategii skuteczne środki walki z chorobami drzew i 
specjalne zasoby na ten cel.
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