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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że zrównoważona i skuteczna polityka leśna wymaga wiarygodnych 
informacji na temat zasobów leśnych, ich stanu oraz sposobu zarządzania nimi i ich 
użytkowania, jak również wiarygodnych informacji na temat zmiany użytkowania 
gruntów; 

B. mając na uwadze, że lasy i łańcuch wartości w sektorze leśnym mają podstawowe 
znaczenie dla dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym przez zapewnianie 
miejsc pracy i dobrobytu gospodarczego na obszarach wiejskich i miejskich, łagodzenie 
skutków zmiany klimatu oraz zapewnianie korzyści zdrowotnych; 

1. przypomina, że od UE i jej państw członkowskich oczekuje się podjęcia pilnych działań 
na rzecz ochrony i odtwarzania lasów w celu wypełnienia zobowiązań w ramach celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ, porozumienia paryskiego, 
globalnego strategicznego planu na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020 
oraz Strategicznego planu ONZ na rzecz lasów i związanych z nim globalnych celów 
leśnych;

2. wyraża głębokie zaniepokojenie, że pomimo wysiłków podejmowanych przez UE i jej 
państwa członkowskie jest mało prawdopodobne, aby UE wywiązała się ze swojego 
zobowiązania do powstrzymania wylesiania do 2020 r. w ramach celów 
zrównoważonego rozwoju; w związku z tym zdecydowanie popiera propozycję Komisji 
dotyczącą zintensyfikowania działań na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów;

3. podkreśla, że wylesianie i degradacja lasów na całym świecie to poważne problemy, i 
dlatego z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 23 lipca 2019 r. pt. 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
(COM(2019)0352); 

4. przyjmuje do wiadomości określone w tym komunikacie priorytety działań i 
zobowiązuje się do aktywnego angażowania się w dalsze udoskonalanie opisanych 
działań w celu zapewnienia ich skuteczności i komplementarności oraz wzywa, aby 
następnie zostały wzmocnione i właściwie wdrożone; zwraca uwagę na potrzebę 
przyjęcia podejścia holistycznego; podkreśla, że podstawą działań muszą być trzy filary 
zrównoważenia, tj. zrównoważenie środowiskowe, gospodarcze i społeczne; 

5. podkreśla, że zrównoważona gospodarka leśna może zapobiegać wylesianiu i ma 
pozytywny wpływ na zdrowie i różnorodność lasów; zapewnia pochłanianie CO2 i 
składowanie dwutlenku węgla w odpornych, rosnących lasach; zapewnia składowanie 
dwutlenku węgla w pozyskanych produktach drzewnych, a ponadto zapewnia 
odnawialny i przyjazny dla klimatu surowiec, który może zastępować energochłonne 
materiały i paliwa kopalne;

6. podkreśla, jak ważne jest ułatwienie inkluzywnego podejścia opartego na partnerstwie 
na wszystkich szczeblach stosunków z państwami trzecimi w celu wzmocnienia 
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zrównoważonego gospodarowania gruntami i zrównoważonego rolnictwa oraz 
posiadania gruntów i dobrego zarządzania, opartej na drewnie i niepowodującej 
wylesiania gospodarki o obiegu zamkniętym, a także dalszego rozwijania silnych relacji 
między nimi w zakresie przeciwdziałania wylesianiu, przy jednoczesnym poszanowaniu 
praw ludów tubylczych, drobnych producentów rolnych i społeczności lokalnych; 

7. zauważa, jak ważne jest zapewnienie włączenia wylesiania do dialogu politycznego na 
szczeblu krajowym oraz pomaganie krajom partnerskim w opracowywaniu i wdrażaniu 
krajowych ram prawnych dotyczących leśnictwa i zrównoważonego leśnictwa, z 
uwzględnieniem różnych rodzajów gospodarki leśnej w państwach członkowskich; 
podkreśla, że takie ramy krajowe muszą odzwierciedlać zarówno potrzeby krajowe, jak 
i zobowiązania międzynarodowe; podkreśla konieczność wdrożenia mechanizmów 
zachęcających drobnych producentów rolnych do utrzymywania i poprawy ekosystemu 
oraz produktów dostarczanych przez zrównoważone leśnictwo i rolnictwo; 

8. podkreśla, że ze środków programu „Horyzont 2020” sfinansowano już istotne badania 
naukowe i innowacje umożliwiające przejście na bardziej zrównoważone praktyki 
użytkowania gruntów oraz łańcuchy dostaw z myślą o powstrzymaniu wylesiania i 
degradacji lasów; domaga się zwiększonego finansowania, aby umożliwić dalsze 
wspieranie tych obszarów w ramach programu „Horyzont Europa”; 

9. podkreśla, że należy sprzyjać wdrażaniu rozporządzenia UE w sprawie drewna1, aby 
zapobiegać wprowadzaniu nielegalnie pozyskanego drewna na jednolity rynek 
europejski;

10. podkreśla potrzebę większego wykorzystania inwestycji prywatnych w celu 
wyeliminowania czynników powodujących wylesianie oraz osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie konkurencyjnego otoczenia regulacyjnego oraz potrzebę pełnego 
zaangażowania zainteresowanych stron na wszystkich etapach procesu tworzenia 
polityki;

11. podkreśla potrzebę dalszej oceny dodatkowych środków regulacyjnych i 
pozaregulacyjnych zgodnych z wymogami WTO po stronie popytu, aby zapewnić 
powszechne zrozumienie łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania; podkreśla 
potrzebę zwiększenia przejrzystości łańcuchów dostaw oraz zminimalizowania ryzyka 
wylesiania ogólnie i wylesiania związanego z przywozem towarów do UE. wzywa 
Komisję do rozpoczęcia dialogu z innymi krajami będącymi odbiorcami na temat 
łańcuchów dostaw, finansowania i inwestycji niepowodujących wylesiania;

12. wzywa Komisję do wspierania i pobudzania podejmowanych przez przemysł innowacji 
i inicjatyw mających na celu wzmocnienie zrównoważonego charakteru łańcuchów 
wartości;

13. wzywa Unię, by w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi wspierała 
monitorowanie wylesiania i degradacji lasów na podstawie danych z obserwacji Ziemi 
pochodzących z różnych źródeł oraz dzięki opracowaniu satelitów umożliwiających 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, Dz.U. L 295 
z 12.11.2010, s. 23.
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bardziej szczegółowe obrazowanie terenu, aby dokładniej i w czasie rzeczywistym 
monitorować wylesianie; zauważa, że dostarczone w ten sposób informacje stanowiłyby 
cenne narzędzie w walce z wylesianiem na całym świecie;

14. wzywa Komisję, by zwiększyła przejrzystość łańcuchów dostaw i zminimalizowała 
ryzyko wylesiania dla przemysłu i konsumentów, co w rezultacie przyczyni się do 
zapewnienia łańcuchów dostaw niepowodujących wylesiania;

15. podkreśla, że należy wzmocnić już istniejące normy i systemy certyfikacji zamiast 
wprowadzać do przepisów nowe normy i certyfikaty oraz że te normy i systemy 
certyfikacji muszą być zgodne z zasadami WTO;

16. wzywa do podnoszenia poziomu wiedzy konsumentów i sektorów przemysłu UE co do 
potrzeby zmniejszenia naszego śladu gruntowego związanego z konsumpcją oraz 
zachęca obywateli do wybierania produktów z łańcuchów dostaw „niepowodujących 
wylesiania”, a także wzywa do stworzenia takich łańcuchów w unijnej biogospodarce;

17. ponownie zwraca się do Komisji o niezwłoczne przedstawienie wniosku w sprawie 
europejskich ram prawnych opartych na zasadzie należytej staranności, by 
zagwarantować zrównoważone i niepowodujące wylesiania łańcuchy dostaw 
wszystkich produktów wprowadzanych na rynek UE zgodnie z normami i 
zobowiązaniami międzynarodowymi; nalega, by takiemu prawodawstwu towarzyszył 
solidny mechanizm egzekwowania i by zawierało ono skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające kary za nieprzestrzeganie przepisów.
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