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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. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o przygotowaniu nowej strategii leśnej UE; 
uważa, że europejska strategia leśna będzie zasadniczym elementem realizacji 
Europejskiego Zielonego Ładu; podkreśla, że nie ma szczególnej podstawy prawnej dla 
wspólnej polityki leśnej UE, ponieważ polityka leśna należy w pierwszym rzędzie do 
kompetencji państw członkowskich; uznaje jednak, że wiele strategii politycznych UE 
ma wpływ na lasy i sektor leśno-drzewny oraz wymaga spójności i silniejszej 
koordynacji międzysektorowej za pomocą strategii leśnej UE; zauważa, że spójne i 
stabilne otoczenie regulacyjne jest warunkiem wstępnym dla stymulowania innowacji i 
inwestycji w sektorze leśno-drzewnym; 

2. zauważa, że Europejski Zielony Ład jako nowa strategia wzrostu UE wymaga 
inwestycji w celu pełnego wsparcia ekologicznej gospodarki o obiegu zamkniętym; 
podkreśla zasadniczą rolę zrównoważonej, aktywnej gospodarki leśnej w realizacji celu 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz w unijnej biogospodarce o obiegu 
zamkniętym; zauważa w szczególności ogromny potencjał zarządzanych lasów w 
zakresie wychwytywania dwutlenku węgla oraz potencjał produktów pochodzących z 
leśnictwa jako substytutów paliw i materiałów kopalnych; uważa, że w tym kontekście 
strategia powinna wspierać innowacyjność w całym łańcuchu wartości, w tym poprzez 
ułatwienie wymiany najlepszych praktyk i zapewnienie konkurencyjnego otoczenia 
regulacyjnego; zwraca uwagę na istotną rolę lasów i zrównoważonej gospodarki leśnej 
w całym łańcuchu wartości w leśnictwie i biogospodarce, w szczególności pod 
względem dostarczania sektorowi zrównoważonych surowców oraz tworzenia miejsc 
pracy w Unii; podkreśla, że należy zapewnić i wspierać dostępność surowców 
pozyskiwanych w zrównoważony sposób za pośrednictwem pomocnych i spójnych ram 
politycznych dla wszystkich zaangażowanych w ten proces sektorów;

3. podkreśla konieczność zapewnienia, aby nowa strategia leśna opierała się na trzech 
filarach zrównoważoności środowiskowej, gospodarczej i społecznej; zwraca uwagę na 
potrzebę opracowania całościowej i spójnej strategii leśnej, która zwiększy i wykorzysta 
wielofunkcyjną rolę lasów i sektora związanego z leśnictwem w UE;

4. zwraca uwagę, że w przypadku lasów objętych gospodarką leśną, lasy zarządzane w 
zrównoważony sposób z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej i 
gatunkowej są w związku z tym bardziej odporne na skutki zmiany klimatu, takie jak 
pożary, susze i niesezonowe zjawiska pogodowe, a w związku z tym stanowią istotną 
inwestycję na przyszłość nie tylko dla społeczeństwa i przyrody, ale także dla sektorów 
gospodarki związanych z leśnictwem;

5. podkreśla, że jak wynika z badań naukowych lasy, którymi gospodaruje się w 
zrównoważony sposób, mają większą zdolność pochłaniania CO2 niż lasy 
niezarządzane; w związku z tym domaga się, by nowa strategia leśna promowała 
zrównoważoną gospodarkę leśną, w tym prowadzoną przez MŚP;

6. uznaje, że zrównoważoną i aktywną gospodarkę leśną prowadzą i utrzymują głównie 
MŚP;
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7. podkreśla, że szczególną uwagę należy zwrócić również na tworzenie miejsc pracy w 
przemyśle związanym z leśnictwem, a także na nowe instrumenty, których celem jest 
przyspieszenie ożywienia gospodarczego w sytuacjach pandemii, takich jak pandemia 
spowodowana przez COVID-19;

Przemysł związany z leśnictwem

8. zauważa, że zarówno w wyniku naturalnego wzrostu, jak i zalesiania europejskie 
zasoby leśne są coraz większe; zauważa, że w opinii branży rozszerzone łańcuchy 
wartości przemysłu związanego z leśnictwem, od gospodarki leśnej po przemysł 
papierniczy, przyczyniły się do stworzenia prawie 4 mln miejsc pracy i wytworzenia ok. 
8 % całkowitej wartości dodanej UE pochodzącej z przemysłu wytwórczego; uznaje w 
tym kontekście pozytywny wkład przemysłu leśnego pod względem gospodarczym, 
społecznym i środowiskowym oraz uważa, że strategia leśna powinna stymulować 
dalsze inwestycje w innowacje i postęp technologiczny;

9. zauważa, że europejskie gałęzie przemysłu związane z leśnictwem przyczyniają się do 
dekarbonizacji w Europie dzięki zastąpieniu surowców, produktów i energii ze źródeł 
kopalnych emitujących duże ilości CO2 zrównoważonymi odnawialnymi alternatywami 
pochodzącymi z leśnictwa, takimi jak bioprodukty, np. materiały budowlane, nowe i 
innowacyjne chemikalia, tworzywa sztuczne, tekstylia i materiały opakowaniowe, a 
także biogaz i biopaliwo wytwarzane przy użyciu zrównoważonych metod, a przez to 
pomagają w realizacji celów porozumienia paryskiego i Europejskiego Zielonego Ładu;

10. wzywa do wdrożenia strategii UE na rzecz biogospodarki; zachęca do zrównoważonego 
wykorzystywania drewna jako surowca przyjaznego środowisku; podkreśla, że trwałe 
produkty drewnopochodne i wykorzystanie drewna w budownictwie stanowią 
skuteczny sposób zwiększenia składowania dwutlenku węgla i wytwarzania efektu 
substytucji emisji gazów cieplarnianych; podkreśla znaczenie dostępności surowców 
drewnopochodnych dla przemysłu związanego z leśnictwem oraz potrzebę 
przyciągnięcia inwestycji związanych z leśnictwem w UE; podkreśla potrzebę 
priorytetowego traktowania efektywnego wykorzystania drewna;

11. podkreśla, że materiały drewnopochodne muszą odgrywać kluczową rolę w 
zastępowaniu alternatyw bazujących na paliwach kopalnych w branżach takich jak 
budownictwo, przemysł tekstylny, przemysł chemiczny i przemysł opakowaniowy; 
podkreśla, że priorytetowe traktowanie alternatyw drewnopochodnych powinno 
uwzględniać cały cykl życia produktów oraz ich efektywność środowiskową; podkreśla, 
że istnieje ciągłe zapotrzebowanie na stałe wsparcie badań naukowych i innowacji 
związanych z lasami w całym łańcuchu wartości w sektorze leśnym, w tym na 
stosowanie produktów drewnopochodnych jako substytutów surowców kopalnych lub 
materiałów emitujących duże ilości dwutlenku węgla; 

12. wzywa państwa członkowskie do zidentyfikowania najkorzystniejszych dla klimatu 
rozwiązań w dziedzinie budownictwa i remontowania; wzywa do szerszego wspierania 
wykorzystania drewna w budownictwie; wzywa Komisję do opracowania zaleceń w tej 
dziedzinie w ramach jej planu remontowego przewidzianego na koniec roku;

13. dostrzega jednak, że wyzwania mogą być związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem 
na drewno jako materiał, surowiec energetyczny i do celów biogospodarki i wzywa 
Komisję do odpowiedniego uwzględnienia tych kwestii w przyszłej strategii przy 
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jednoczesnym wspieraniu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.;

14. podkreśla, że sektor leśno-drzewny potrzebuje przede wszystkim stabilnych, 
długoterminowych ram polityki, a nie krótkoterminowych środków wsparcia;

15. wzywa UE do zapewnienia, by materiały pochodzenia biologicznego, w tym odpady 
drzewne, powracały do łańcucha wartości i sprzyjania temu, poprzez zachęcanie do 
ekoprojektowania, promowanie stosowania surowców wtórnych, w tym drewna, w 
przypadku produktów przed ich ewentualnym spaleniem po zakończeniu użytkowania;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia strategii politycznych na 
rzecz promowania zrównoważonych i nadających się do recyklingu bioproduktów oraz 
wspierania nadających się do recyklingu bioproduktów za pomocą zamówień 
publicznych i wspierania inwestycji;

17. podkreśla, że żadne efekty substytucyjne produktów pochodzących z leśnictwa nie są w 
stanie zrekompensować utraty lasów pierwotnych, które są uznawane za niezastąpione i 
powinny podlegać ochronie za pomocą instrumentów prawnych oraz zachęt; 

18. uważa, że priorytetem powinno być bardziej efektywne wykorzystanie drewna z 
pierwszeństwem dla wyrobów o większej wartości dodanej w każdym europejskim 
sektorze przemysłowym;

Polityka energetyczna

19. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia terminowego i odpowiedniego 
wdrożenia zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II)1, 
przyjętej w grudniu 2018 r. i określającej surowe kryteria zrównoważonego rozwoju w 
odniesieniu do odnawialnych źródeł energii; zauważa, że w celu zapewnienia 
zrównoważonej produkcji biomasy w zmienionej dyrektywie w sprawie odnawialnych 
źródeł energii określono kryteria zrównoważonego rozwoju, które muszą zostać 
spełnione, aby można było uznać zgodność z celem UE w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych oraz korzystać z systemów wsparcia; podkreśla, że zharmonizowane, 
ogólnounijne kryteria, które zostały ostatnio uzgodnione, mają zasadnicze znaczenie dla 
sprawnego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii i uniknięcia zakłócenia 
konkurencji;

20. przypomina, że w zmienionej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii 
określono, iż operatorzy powinni przyjąć podejście oparte na ryzyku, aby 
zminimalizować ryzyko stosowania do produkcji bioenergii biomasy leśnej niezgodnej 
z zasadami zrównoważonego rozwoju;

Badania naukowe i innowacje

21. podkreśla zasadniczą rolę badań i innowacji we wspieraniu wkładu lasów i sektora 
leśno-drzewnego w pokonywanie wyzwań naszych czasów; uważa, że badania w 
dziedzinie leśnictwa i przemysł związany z leśnictwem mogą przynieść pozytywne 
skutki w wymiarze łagodzenia zmiany klimatu, rozwoju zrównoważonej działalności 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82).
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gospodarczej, wzrostu zatrudnienia, utrzymania zdrowia lasów i ochrony różnorodności 
biologicznej w perspektywie długoterminowej, dlatego należy im sprzyjać; apeluje o 
odpowiednie finansowanie programu „Horyzont Europa” oraz o wzmocnienie i 
stymulowanie nowych i istniejących powiązań między badaniami, przemysłem, 
leśnictwem, agroleśnictwem i społeczeństwem na wszystkich szczeblach za pomocą 
konkretnych instrumentów, takich jak partnerstwa europejskie (np. partnerstwo 
europejskie na rzecz biotechnologicznej Europy opartej na obiegu zamkniętym oraz 
partnerstwo Build4People);

22. podkreśla potrzebę uwzględnienia powiązań między sektorem leśno-drzewnym a 
innymi sektorami, a także znaczenie cyfryzacji i inwestycji w badania i innowacje w 
celu wypracowania symbiozy przemysłowej; 

23. podkreśla znaczenie zachęcania do dalszych badań w przemyśle związanym z 
leśnictwem i dostrzega w szczególności rolę MŚP w przyczynianiu się do 
zrównoważonych badań i innowacji związanych z leśnictwem; 

24. podkreśla znaczenie edukacji oraz wykwalifikowanej, odpowiednio przeszkolonej siły 
roboczej w sektorze leśno-drzewnym dla pomyślnego wdrożenia zrównoważonej 
gospodarki leśnej w praktyce; wzywa w związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego wdrażania i wzmacniania istniejących instrumentów 
europejskich w tej dziedzinie;

Dane – wykorzystanie usług satelitarnych

25. wzywa UE do utworzenia sieci nadzoru lasów europejskich gromadzącej informacje na 
poziomie lokalnym (ponowne zalesianie, temperatura, choroby pasożytnicze, klęski 
żywiołowe) w powiązaniu z programem obserwacji Ziemi Copernicus, w ramach 
którego można tworzyć wiarygodne prognozy w czasie rzeczywistym w celu poprawy 
zrównoważonej gospodarki leśnej. wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zwiększenia dokładności danych dotyczących lasów w celu umożliwienia bezpośredniej 
i porównywalnej wymiany informacji między państwami członkowskimi; 

26. wzywa do utworzenia i wdrożenia systemu monitorowania satelitarnego, aby umożliwić 
szczegółowe monitorowanie lasów w całej Unii Europejskiej z myślą o ulepszeniu 
ostrzeżeń pogodowych i sprawozdań dotyczących oddziaływania na środowisko, a także 
zasilaniu krajowych inwentaryzacji stanu lasów; podkreśla jednak, że nie powinno to 
stanowić nadmiernego obciążenia administracyjnego dla zainteresowanych 
przedsiębiorstw, ponieważ większość z nich to MŚP;

27. podkreśla, że lasy w UE mają bardzo różne cechy i w związku z tym wymagają 
zastosowania różnych metod gospodarowania; wyraża zaniepokojenie stanem zdrowia i 
odpornością lasów w wielu częściach Europy ze względu na zmianę klimatu i tworzenie 
się ognisk szkodników i chorób leśnych; podkreśla potrzebę wzmocnienia i pełnego 
wykorzystania mechanizmów unijnych mających na celu monitorowanie, dostarczanie 
informacji i radzenie sobie z presją na zasoby leśne wynikającą z rozprzestrzeniania się 
inwazyjnych gatunków obcych, szkodników i chorób; apeluje w tym kontekście do 
Komisji o zwrócenie szczególnej uwagi na obszary najbardziej zagrożone zmianą 
klimatu, w tym na region Morza Śródziemnego.
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