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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 

rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że odpowiedzialność za leśnictwo spoczywa wyłącznie na państwach 

członkowskich, że należy przestrzegać zasady pomocniczości oraz że należy szanować 

różnice między warunkami regionalnymi, modelami własności i priorytetami w 

poszczególnych państwach członkowskich, a Unia Europejska powinna powstrzymać się 

od nakładania nowych ograniczeń rynkowych na produkty leśne i drewnopochodne, by 

zapewnić uczestnikom łańcucha wartości związanego z leśnictwem stosowanie zasad 

własności i wolności rynkowej; 

2. z zadowoleniem przyjmuje nowy komunikat Komisji w sprawie strategii leśnej UE 

(COM(2013)0659) ustanawiający ramy koordynacji działań w państwach członkowskich 

w zakresie promowania zrównoważonej gospodarki leśnej i odgrywania przez lasy ich 

wielofunkcyjnej roli z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego; 

3. uważa, że ze względu na różną charakterystykę i różne rozmiary lasów strategia powinna 

uwzględniać fakt, iż lasy pokrywają ponad połowę terytorium niektórych państw 

członkowskich; 

4. podkreśla, że z uwagi na to, że część największych w Unii zasobów biomasy znajduje się 

w regionach o najmniejszej gęstości zaludnienia i najbardziej oddalonych, konieczne jest, 

aby strategia w pełni uwzględniała również specyfikę takich regionów o najmniejszej 

gęstości zaludnienia; 

5. przyznaje, że UE ma do odegrania pewną rolę we wspieraniu krajowych polityk w celu 

osiągnięcia aktywnej, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, wraz z 

gospodarowaniem różnymi typami lasów, oraz we wzmocnieniu współpracy w obliczu 

zwiększonych zagrożeń transgranicznych, takich jak pożary lasów, nielegalny wyrąb 

lasów, nielegalny przywóz drewna i szkodniki; podkreśla potrzebę zapewnienia spójności 

w zakresie zagadnień związanych z leśnictwem we wszystkich politykach UE, w 

szczególności odnoszących się do rolnictwa, klimatu, różnorodności biologicznej, 

odnawialnych źródeł energii, wody, gleby, przemysłu i konkurencyjności, badań i 

innowacji oraz oszczędnego gospodarowania zasobami; w tym względzie podkreśla 

znaczenie obszarów Natura 2000, gdzie za sprawą wyjątkowych zasobów naturalnych 

produkty i usługi odznaczające się wysoką jakością środowiskową i kulturową mogą być 

produkowane w sposób ciągły; 

6. uważa, że wdrożenie nowej strategii leśnej powinno zrównoważyć brak szczegółowych 

przepisów dotyczących polityki leśnej w Traktacie UE przy jednoczesnym poszanowaniu 

kompetencji państw członkowskich w tej dziedzinie oraz zapewnić koordynację stanowisk 

politycznych zajmowanych przez UE i przez państwa członkowskie w sprawach 

związanych z sektorem leśnictwa na szczeblu międzynarodowym; 

7. podkreśla, jak ważną rolę odgrywa Komisja w zapewnieniu dialogu na wczesnym etapie 
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między UE a ekspertami z państw członkowskich oraz kontynuacji tego dialogu, a także 

w angażowaniu w niego wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, tak aby 

umożliwić zachowanie spójności podczas formułowania polityki w odniesieniu do lasów; 

8. popiera zobowiązanie podjęte przez państwa członkowskie w celu prowadzenia 

zrównoważonej gospodarki leśnej zgodnie z kryteriami i wskaźnikami konferencji 

ministerialnej w sprawie ochrony lasów w Europie, która to gospodarka jest jednym z 

kluczowych elementów bieżących ram politycznych na rzecz lasów w Europie; 

9. z zadowoleniem przyjmuje określenie priorytetów dla trzech filarów zrównoważonego 

rozwoju (gospodarczego, społecznego i środowiskowego) jako solidną podstawę do 

wspierania zasadniczej roli efektywnego gospodarowania zasobami, zwiększenia 

konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i wzmocnienia roli leśnictwa i sektora leśno-

drzewnego oraz ochrony obiegów ekologicznych w zielonej gospodarce; podkreśla ich 

rolę w społeczeństwie w odniesieniu do zdrowia obywateli; 

10. przypomina, że według Komisji Europejskiej w 2009 r. biogospodarka stanowiła rynek o 

szacowanej wartości ponad 2 bln EUR, zapewniający zatrudnienie 20 mln obywateli i 

liczący 9 % wszystkich miejsc pracy w UE; zauważa, że każde euro zainwestowane w 

badania i innowacje w obszarze biogospodarki w ramach programu „Horyzont 2020” 

przyniesie wartość dodaną w wysokości około 10 EUR; podkreśla, że lasy odgrywają 

obecnie kluczową rolę w biogospodarce i będą ją odgrywać również w przyszłości; 

11. uważa, że zawarty w strategii leśnej UE cel dotyczący zwiększenia wkładu lasów i sektora 

leśnego w rozwój obszarów wiejskich, zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzenie 

miejsc pracy musi w pełni uwzględniać gospodarcze, społeczne, kulturowe i 

środowiskowe dobra i usługi pochodzące z lasów, w tym rekreację i turystykę, a w 

szczególności istotną rolę, jaką dobrze zarządzane lasy i produkty drewnopochodne 

odgrywają w ograniczaniu emisji CO2, składowaniu dwutlenku węgla i przechodzeniu na 

biogospodarkę, które to procesy są ważnymi elementami unijnej polityki przeciwdziałania 

zmianie klimatu; 

12. przypomina, że biomasa leśna jest bardzo ważnym źródłem energii odnawialnej, i 

zauważa, że europejskie lasy pochłaniają i składują obecnie około 10 % dwutlenku węgla 

emitowanego w Unii Europejskiej, znacznie przyczyniając się do łagodzenia zmiany 

klimatu; 

13. uważa, że powinno się zachęcać do zastępowania surowców opartych na ropie naftowej 

lub surowców ciepłochłonnych drewnem i pozyskanymi produktami drzewnymi, 

stosownie do postępu badań i technologii, co może pozytywnie przyczynić się do dalszego 

łagodzenia zmiany klimatu oraz tworzenia miejsc pracy; 

14. podkreśla potrzebę przeprowadzenia oceny kosztów wszystkich przepisów UE mających 

wpływ na łańcuchy wartości sektora leśno-drzewnego w celu zmniejszenia wszelkich 

zbędnych i uciążliwych wymogów biurokratycznych oraz utworzenia ram sprzyjających 

zwiększeniu długoterminowej konkurencyjności przemysłu w zrównoważony sposób, jak 

również wspierających zasadę, zgodnie z którą wnioski ustawodawcze dotyczące sektora 

leśnictwa i łańcuchów wartości sektora leśno-drzewnego powinny zostać uważnie 

przeanalizowane w ramach oceny skutków; 
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15. uważa, że strategia leśna UE zostanie lepiej wdrożona, gdy będzie ją wspierać 

odpowiednia koordynacja z wykorzystaniem środków UE, w tym środków pochodzących 

z EFRROW, dostępnych obecnie lub w przyszłości; 

16. odnotowuje dostępność informacji i zasobów monitorowania w ramach programu 

Copernicus, a także pozostałych inicjatyw kosmicznych na szczeblu europejskim, oraz 

zaleca zwiększenie wykorzystania tych zasobów i narzędzi; 

17. jest zdania, że promowanie bardziej różnorodnego wykorzystania drewna powinno iść w 

parze z inwestycjami w systemy kształcenia młodych ludzi oraz szkolenia dla obecnych 

pracowników sektora budowlanego w celu podniesienia świadomości tych osób na temat 

możliwości płynących z zastosowania drewna, a także w celu zapewnienia im 

niezbędnych umiejętności; 

18. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie systemu informacji o lasach dla Europy w celu 

wspierania wymiany informacji, najlepszych praktyk i aktualnej wiedzy na temat lasów w 

poszczególnych państwach członkowskich; uznaje, że zbieranie danych i informacji o 

wielofunkcyjnej roli lasów i zasobów leśnych z krajowych baz danych przyniesie 

sektorowi korzyści i wzywa Komisję, by wspierała integrację takiego systemu z 

europejską platformą danych; z zadowoleniem przyjmuje korzyści płynące z wymiany 

najlepszych praktyk i aktualnej wiedzy o lasach między państwami członkowskimi, 

jednocześnie podkreślając, że takie działania nie powinny skutkować wyższym 

zapotrzebowaniem na zasoby budżetowe; 

19. podkreśla, że osiągnięcie długoterminowej konkurencyjności sektora leśnego może 

zapewnić wyłącznie wysoko wykwalifikowana siła robocza; zauważa, że europejski 

sektor leśny zatrudnia obecnie 3 mln obywateli europejskich; uważa, że w strategii leśnej 

UE należy zatem określić warunki umożliwiające powstanie odpowiedniej bazy 

dydaktycznej na terenie Unii oraz wyszkolenie pracowników, aby byli w pełni świadomi 

aktualnych wyzwań i zagrożeń dotyczących sektora leśnego, jak również zasad 

bezpieczeństwa nieodłącznie związanych z gospodarką leśną; 

20. podkreśla wsparcie, jakie programy ramowe UE na rzecz badań naukowych, rozwoju i 

innowacji mogą zapewnić przy osiąganiu inteligentnego i trwałego wzrostu 

gospodarczego, produktów o wyższej wartości dodanej i czystszych technologii i 

wyższego stopnia technologii, w szczególności w rafinacji biopaliw i w przemysłowym 

budownictwie drewnianym, ale również w przemyśle motoryzacyjnym i tekstylnym, nie 

zapominając o tradycyjnych wartościowych zastosowaniach i niezmiennie dużym 

potencjale wzrostu, takich jak wykorzystywanie drewna w budownictwie i opakowaniach. 
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