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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie realizacji strategii leśnej dla Unii Europejkiej
(2005/2054(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 30 stycznia 1997 r. dotyczącą strategii leśnej dla 
Unii Europejskiej1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 listopada 1998 r. na temat strategii Unii 
Europejskiej w dziedzinie gospodarki leśnej(COM(1998)0649),

– uwzględniając rezolucję Rady z dnia 15 grudnia 1998 r. dotyczącą strategii leśnej dla Unii 
Europejskiej2,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 
14/2000 w sprawie WPR i środowiska naturalnego3 ,

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego 
„Sprawozdanie z  realizacji strategii leśnej UE” (COM(2005)0084) oraz dołączony 
dokument roboczy służb Komisji na temat środków i działań, które przeprowadzono w 
latach 1999-2004 w ramach strategii leśnej UE,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 
9/2004 dotyczące działania w zakresie leśnictwa w ramach polityki rozwoju obszarów 
wiejskich 4,

– uwzględniając wnioski Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, która zebrała się w Brukseli w 
dniu 30 maja 2005 r., dotyczące planu działania UE w zakresie gospodarki leśnej,

– uwzględniając badania z dnia 21 czerwca 2005 r. dotyczące perspektyw europejskiej 
strategii leśnej, których zażądała jego właściwa komisja, a które zostały przeprowadzone 
przez Office National des Forêts (Francja),

– uwzględniając projekt opinii Komitetu Regionów z dnia 12 września 2005 r. pt. 
„Sprawozdanie z realizacji strategii leśnej UE”,

– uwzględniając wstępny projekt opinii Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie komunikatu Komisji 
skierowanego do Rady i Parlamentu Europejskiego – „Sprawozdanie z realizacji strategii 
leśnej UE”,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji 

  
1 Dz.U. C 55 z 24.2.1997 r., str. 12.
2 Dz.U. C 56 z 26.2.1999 r., str. 1.
3 Dz.U. C 353 z 8.12.2000, p. 1.
4 Dz.U.C 67 z 18.3.2005 r., str. 1.
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Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0015/2006),

Kwestie zasadnicze

A. mając na uwadze, że opracowanie zaproponowanego przez Komisję „Planu działania UE  
na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej” nie kwestionuje podstawowych zasad 
strategii leśnej UE, czyli zrównoważonej gospodarki leśnej, a także utrzymania i 
wzmocnienia wielofunkcyjnej roli lasów, również w celu zachowania bioróżnorodności i 
żyjącej w nich zwierzyny, w oparciu o zasadę subsydiarności; strategia leśna UE jest 
dynamicznym procesem, otwartym na wprowadzenie doń nowych elementów; plan 
działania UE należy rozumieć jako instrument uzupełniający, dzięki któremu możliwe 
jest osiągnięcie lepszego stopnia koordynacji celów i środków w różnych obszarach 
działania,

B. zwraca uwagę, że przy dążeniu do pogodzenia wzrostu gospodarczego z ważnymi 
kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak utrzymywanie funkcji 
ochronnych lasów oraz ich różnorodności biologicznej, wraz z rozwojem obszarów 
wiejskich, gospodarka leśna może przyczynić się w bardzo dużym stopniu do osiągnięcia 
wielu celów lizbońskich i goeteborskich;

C. mając na uwadze, że wpływ najróżniejszych polityk Wspólnoty na lasy był nieprzerwanie 
coraz większy, chociaż ani Traktat ustanawiający Unię Europejską, ani projekt Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy nie zawierają podstaw prawnych wspólnej 
polityki leśnej,

D. mając na uwadze, że Państwa Członkowskie stosują po części bardzo odmienne definicje 
lasu, co sprawia, że możliwa jest jedynie niekompletna ocena działań Wspólnoty w 
zakresie polityki leśnej,

E. stwierdza, że przy wszystkich decyzjach dotyczących lasów europejskich należy wyjść z 
założenia, że lasy europejskie charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością oraz że 
stoją przed różnymi wyzwaniami ekologicznymi;

Element strategii 1: Czynny udział w międzynarodowych procesach związanych z 
sektorem leśnym

F. mając na uwadze, że Państwa Członkowskie zastosowały się do wezwania Rady 
odnośnie europejskiej strategii leśnej poprzez aktywny udział we wszystkich 
międzynarodowych procesach dotyczących sektora leśnego,

G. podkreśla, że nienaruszone ekosystemy leśne odgrywają dużą rolę w ochronie 
różnorodności biologicznej zgodnej ze zobowiązaniami wynikającymi z umów 
międzynarodowych; przykładami takich zobowiązań są Konwencja o Różnorodności 
Biologicznej (Rio, 1992) oraz dążenie do powstrzymania zmniejszania się liczby 
gatunków do 2010 r. (spotkania UE w Goeteborgu, 2001; Johannesburgu 2002);
zauważa, że w celu wywiązania się z tych zobowiązań najważniejsze jest wyodrębnienie 
obszarów o odpowiedniej powierzchni jako rezerwatów oraz pełniejsze ukierunkowanie 
metod uprawy lasu, w powiązaniu z planowaniem krajobrazu, na zgodność z warunkami 
biologicznymi;
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Element strategii 2: Wdrożenie zobowiązań przyjętych na poziomie międzynarodowym 
w ramach krajowych programów leśnych

H. mając na uwadze, że krajowe i regionalne programy leśne (NFP) stanowią główny 
instrument realizacji celów strategii leśnej UE oraz powinny zapewniać zgodność i 
spójność wytycznych polityki krajowej z zobowiązaniami międzynarodowymi,

Element strategii 3: Poprawa koordynacji, komunikacji i współpracy w sektorach 
polityk związanych z sektorem leśnym

J. mając na uwadze, że nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o zasadniczą potrzebę poprawy 
koordynacji, komunikacji i współpracy w łonie Komisji, między Komisją a Państwami 
Członkowskimi, jak również między samymi Państwami Członkowskimi we wszystkich 
obszarach polityki Wspólnoty, które są związane z sektorem leśnym (polityka rolna, 
polityka w zakresie środowiska naturalnego, energii, badań naukowych, przemysłu, 
rynku wewnętrznego, handlu i pomocy rozwojowej),

Element strategii 4: Propagowanie zrównoważonego zarządzania lasami w ramach 
polityki zmierzającej do utrzymania i rozwoju obszarów wiejskich

K. mając na uwadze, że polityka rozwoju obszarów wiejskich jest głównym instrumentem 
realizacji strategii leśnej na szczeblu Wspólnoty, co znajduje swoje odzwierciedlenie 
również w fakcie, iż w latach 2000-2006 w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich 
przeznaczono 4,8 mld euro na działania związane z gospodarką leśną, a środki te 
wykorzystano po połowie na zalesianie gruntów rolnych oraz na inne działania związane 
z gospodarką leśną,

Element strategii 5: Ochrona lasów w Europie

L. mając na uwadze, że kształtowanie gospodarki leśnej musi się odbywać w sposób 
zrównoważony z gospodarczego, ekologicznego, społecznego i kulturalnego punktu 
widzenia, a ochrona lasów, monitorowanie szkód w lasach, odnawianie uszkodzonego 
drzewostanu oraz zagwarantowanie świadczenia usług środowiskowych, przede 
wszystkim regulacji cyklów wodnych, stanowią istotne elementy zrównoważonej 
gospodarki leśnej; głównym celem polityki leśnej jest utrzymanie dobrego stanu 
zdrowotnego i żywotności lasów poprzez ochronę zasobów leśnych przed pożarami i 
zanieczyszczeniami z powietrza, a także skażeniami gleby i wód oraz innymi 
szkodliwymi wpływami, których źródłem są choroby, szkodniki i erozja,

M. mając nadzieję, że możliwe jest zachowanie bioróżnorodności na obszarach leśnych oraz 
domagając się zagospodarowania i wykorzystania dzikiej zwierzyny zamieszkującej te 
lasy w dążeniu do trwałego zachowania gatunków, z uwzględnieniem równowagi między 
drzewostanem a pogłowiem dzikiej zwierzyny;

N. mając na uwadze, że środki przewidziane w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich 
są niewystarczające, aby dzięki nim można było rzeczywiście zapobiegać zjawiskom 
pożarów lasów lub je zwalczać, choć te z kolei stanowią główną przyczynę degradacji 
lasów w Unii Europejskiej i są jednym z powodów szybkiego rozprzestrzeniania się 
zjawiska pustynnienia w wielu regionach Europy; wyraża również ubolewanie z powodu 
braku wzajemnej koordynacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym i 
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krajowym; uważa za konieczne zwiększenie koordynacji poprzez sporządzenie szeregu 
strategicznych wytycznych wspólnotowych zmierzających do harmonizowania środków 
zapobiegawczych podejmowanych przez różne organy krajowe i/lub lokalne; wzywa 
Komisję do zalecenia każdemu regionowi sporządzenia całościowej strategii zwalczania 
pożarów oraz uzgadniania ich z Państwami Członkowskimi; wyraża przekonanie, że 
strategie takie muszą obejmować powiązania między rolnictwem i środowiskiem leśnym, 
ryzyko istniejące na danym obszarze oraz środki zapobiegawcze podejmowane w celu 
zwalczania tego ryzyka;

O. zwraca uwagę na regiony regularnie dotykane rozległymi pożarami lasów i wyraża swoją 
solidarność; uważa jednak, że istotne jest stwierdzenie, iż zarówno problemy związane z 
pożarami lasów, jak i warunki ich zwalczania, różnią się bardzo w poszczególnych 
Państwach Członkowskich; zwraca uwagę, że jak pokazuje doświadczenie, lokalne 
wysiłki i zaangażowanie są decydującym czynnikiem skutecznego zapobiegania pożarom 
lasów i zwalczania ich oraz zmiany praktyk leśnych tak, by odchodzić od podatnych na 
pożary monokultur, w szczególności monokultur eukaliptusowych;

P. zauważa, że nowy instrument finansowy na rzecz środowiska (LIFE+) jest bardzo ważny 
dla ochrony wszystkich lasów w Europie poprzez środki monitorowania 
i przeciwdziałania czynnikom degradacji lasów, w tym pożarom;

Element strategii 6: Ochrona lasów tropikalnych

Q. mając na uwadze, że nielegalny wyrąb lasów tropikalnych powoduje ogromne straty 
ekologiczne, gospodarcze i społeczne nie tylko w krajach, w których ma on miejsce, lecz 
również w krajach o umiarkowanym klimacie, gdyż dochodzi w ten sposób do 
powstawania poważnych zniekształceń na rynku produktów z drewna,

R. z zadowoleniem przyjmuje FLEGT (plan działania Unii Europejskiej dotyczący 
stosowania prawa leśnego, zarządzania i wymiany handlowej) - plan działania Komisji 
utworzony z myślą o zwalczaniu problemu nielegalnego wyrębu lasów; zwraca uwagę, że 
nielegalny wyręb lasów stwarza poważne problemy ekologiczne i społeczne powodując 
m.in. nierównowagę w handlu produktami drzewnymi oraz straty gospodarcze w 
gospodarce leśnej; stwierdza, że postęp w zwalczaniu handlu drewnem pochodzącym z 
nielegalnych wyrębów zależy w dużej mierze od tego, czy zostaną zlikwidowane 
czynniki leżące u podstaw tego problemu, jak np. brak przejrzystości w zakresie 
własności, korupcja i bieda; uważa ponadto za istotne wprowadzenie wysokich sankcji i 
kar dla osób i przedsiębiorstw trudniących się handlem drewnem pochodzącym z 
nielegalnych wyrębów lasów;

S. zauważa, że spora część drewna wwożonego do Unii Europejskiej ma postać produktów 
przetworzonych, a niektóre z nich wytworzone są z drewna pochodzącego z nielegalnego 
wyrębu; aby ułatwić zakaz przywozu produktów mających związek z nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna, wzywa Komisję do rozważenia zmiany Kodeksu Celnego WE i 
zastosowania do drewna niepreferencyjnych zasad pochodzenia, tak aby ostatnie 
państwo, w którym odbywa się wytwarzanie produktów z materiałów pochodzących z 
wydobycia zasobów naturalnych, było zobowiązane do udowodnienia pochodzenia i 
legalności surowców;
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Element strategii 7: Łagodzenie zmian klimatycznych i wkład w trwałe zaopatrzenie 
energetyczne

T. mając na uwadze fakt, że węgiel zgromadzony jest w biomasie i w glebie, uznaje wagę 
roli odgrywanej przez lasy jako pochłaniacza węgla w procesie obiegu węgla w 
przyrodzie; zagwarantowanie zaś ich odnawiania, ochrony i wydajności oraz 
zintensyfikowane wykorzystanie produktów pochodzenia leśnego o neutralnej emisji 
węgla zapewnia i rozszerza obieg węgla; mając na uwadze, że lasy są źródłem 
odnawialnych energii o neutralnej emisji węgla i przyczyniają się do zapewnienia 
trwałego zróżnicowania energii UE, a zatem lasy i ich produkty pochodne przyczyniają 
się do spowolnienia globalnego ocieplenia i efektu cieplarnianego, spełniając cele UE 
(tzn. protokołu z Kioto),

U. mając na uwadze, że znacznie szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii z 
użytków leśnych przyczyni się również do zmniejszenia deficytu energetycznego w Unii 
Europejskiej oraz do zwiększenia upraw roślin energetycznych jako środka zastępczego 
lub alternatywnego na obszarach charakteryzujących się nadprodukcją bądź dotkniętych 
niektórymi reformami wspólnej organizacji rynku,

Element strategii 8: Promowanie konkurencyjności, zatrudnienia i dochodów z sektora 
leśnego

V. mając na uwadze, że gospodarka leśna i drzewna nie była dotychczas wystarczająco 
mocno akcentowana w ramach polityki rozwoju gospodarczego Wspólnoty i wciąż 
postrzega się ją jako dziedzinę drugorzędną, choć przyczynia się ona do powstawania 
wielu nowych miejsc pracy, osiąga się w niej znaczne obroty, a jej oddziaływanie na 
żywotność obszarów wiejskich jest niezwykle pozytywne,

W. mając na uwadze, że lasy mają ogromne znaczenie dla jakości życia nie tylko pod 
względem ekologicznym, lecz są również źródłem płodów leśnych ważnych z 
gospodarczego punktu widzenia;

X. mając na uwadze, że Komisja dostrzega wprawdzie wielofunkcyjną rolę lasów, której 
jednak w większości przypadków nie docenia się w takim stopniu, jaki odpowiadałby 
gospodarczemu potencjałowi lasu na danych obszarach ani kryjącym się w nim 
możliwościom zarobkowym mieszkańców;

Y. dla osiągnięcia przez Unię szeregu celów z zakresu polityki ochrony środowiska ważne 
są odpowiednie warunki ramowe oraz odpowiednio wysoka świadomość dotycząca 
różnych równoległych celów gospodarki leśnej;

Element strategii 9: Promowanie działalności badawczej i rozwoju związanej z 
sektorem leśnym

Z. mając na uwadze, że sektor leśny może sprostać wymaganiom stawianym mu w 
odniesieniu do konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju tylko wówczas, gdy uda mu 
się wypracować nowe i innowacyjne koncepcje i technologie na potrzeby własnej 
działalności oraz nie będzie się nań nakładać niewspółmiernych zobowiązań 
ograniczających jego zdolność do działania w sferze gospodarczej,
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AA.podkreśla znaczenie, jakie odgrywają różnorakie badania naukowe w zakresie gospodarki 
drzewnej w osiąganiu celów UE dotyczących konkurencyjności i środowiska; zauważa, 
że drewno jako surowiec posiada wiele niewykorzystywanych dotychczas zalet, jak 
choćby wiele związków chemicznych, oraz że należy zainwestować odpowiednie środki 
w badania w tym obszarze i w rozwijanie rynkowych zastosowań zalet drewna; 
podkreśla, że drzewo jako surowiec charakteryzuje się jedynymi w swoim rodzaju 
właściwościami, dzięki którym stanowi naprawdę odnawialny i zdolny do regeneracji 
zasób; stwierdza, że zwiększone wykorzystanie drewna np. w sektorze budowlanym, 
papierniczym, materiałów opakowaniowych i energetycznym, może przyczynić się do 
zastąpienia nieodnawialnych zasobów naturalnych i rozszerzyć obieg węgla;

AB. wzywa do rozwoju nowych metod zapobiegania pożarom i zwalczania ich przy użyciu 
satelitów i innych najlepszych technologii; należy także prowadzić badania naukowe w 
tym zakresie, a metody te mają służyć nie tylko ochronie lasów, lecz także mają 
zapewniać ochronę ludności w szerokim kontekście;

Element strategii 10: Propagowanie zrównoważonego zarządzania lasami poprzez 
programy kształcenia i doskonalenia zawodowego

AC. mając na uwadze, że sektora leśnego dotychczas niemalże nie uwzględniano w 
europejskich programach szkolenia i doskonalenia zawodowego,

Element strategii 11: Propagowanie zrównoważonego zarządzania lasami poprzez 
strategie informacyjne i komunikacyjne

AD.mając na uwadze, że dotychczasowa strategia leśna UE w zbyt małym stopniu 
wykorzystywała możliwości Unii Europejskiej w zakresie wspierania zrównoważonej 
gospodarki leśnej poprzez strategie informacyjne i komunikacyjne,

Kwestie zasadnicze

1. podziela opinię Komisji, że dalszy rozwój polityk Wspólnoty wskazuje na potrzebę 
silniejszego zintegrowania europejskiej strategii leśnej z całą polityką europejską oraz 
współpracy w tej dziedzinie między Państwami Członkowskimi w wyniku decyzji 
podjętych na szczytach w Lizbonie (w 2000 r.) i Göteborgu (w 2001 r.), jak również 
dzięki szóstemu programowi działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego (2002 
r.), reformie WPR (2003 r.) oraz rozszerzeniu (2004 r.); dlatego też wyraża swoje 
poparcie dla inicjatywy Komisji dotyczącej opracowania „Planu działania UE na rzecz 
zrównoważonej gospodarki leśnej”, który powinien być przewidziany na okres pięciu lat;
podkreśla, że powinno się to stać w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi i 
regionami oraz w porozumieniu z organizacjami zainteresowanych podmiotów;
europejska strategia leśna stworzyła ramy dla polityk, inicjatyw oraz działań związanych 
z sektorem leśnym oraz wpływa na sposób prowadzenia obecnie dyskusji na tematy z tej 
dziedziny; opisane zmiany politycznych warunków ramowych uwidaczniają potrzebę 
spójnego i aktywnego podejścia do zarządzania zasobami leśnymi Wspólnoty;

2. jest zdania, że ze względu na różnorodność oddziaływań polityk sektorowych Wspólnoty 
na las, a także strategii uzgodnionych w Lizbonie i w Göteborgu, Komisja i Rada 
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powinny w oparciu o niezależną ekspertyzę sprawdzić możliwości stworzenia w 
traktatach Unii Europejskiej lub w przyszłym projekcie Konstytucji Europejskiej osobnej 
podstawy prawnej dla lasu; domaga się wyjątkowo rygorystycznego przestrzegania 
zasady subsydiarności we wszystkich aktach prawnych dotyczących lasu, dopóki Unia 
Europejska nie wypracuje osobnej podstawy prawnej;

3. wzywa Państwa Członkowskie i Komisję do podjęcia wysiłków mających na celu 
ujednolicenie interpretacji oraz rozumienia pojęcia „las”, aby w przyszłości możliwa była 
lepsza niż dotychczas ocena działań wspólnotowych w dziedzinie leśnictwa;

Element strategii 1: Czynny udział w międzynarodowych procesach związanych z 
sektorem leśnym

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Państwa Członkowskie i Komisja w dynamicznym 
dialogu prowadzonym w ramach Konferencji Ministerialnej na temat ochrony lasów w 
Europie (CMPFE) rozwinęły wspólną wizję zrównoważonej gospodarki leśnej oraz 
zachęca do silniejszego uwzględnienia tej wizji w procesie podejmowania decyzji 
politycznych ;

5. z zadowoleniem przyjmuje aktywny udział Państw Członkowskich we wszystkich 
procesach międzynarodowych mających związek z sektorem leśnym i zwraca uwagę na 
to, iż podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu w 2002 
r. podkreślano znaczenie zrównoważonej gospodarki leśnej jako narzędzia realizacji 
pozostałych Milenijnych Celów Rozwoju; ponadto stwierdza z naciskiem, że rządy 
zaangażowanych krajów zobowiązały się do realizacji planu działania zawierającego 
liczne decyzje dotyczące sektora leśnego;

6. w związku z szóstym posiedzeniem Forum Leśnego Narodów Zjednoczonych (UNFF) w 
lutym 2006 r. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do wcielenia w życie konkluzji 
Rady z dnia 26 kwietnia 2005 r., zgodnie z którymi prawnie wiążący instrument jest 
najlepszym sposobem prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej z uwzględnieniem 
wymiaru ekologicznego i społecznego lasu;

7. podkreśla, że w zakresie międzynarodowej i wspólnotowej polityki w dziedzinie 
środowiska naturalnego Unii Europejska powinna reprezentować podejście oparte na 
zasadzie koordynacji i zgodności, które uwzględnia i respektuje wielofunkcyjną rolę 
lasów; należy przy tym zagwarantować szeroki udział zainteresowanych stron oraz 
otwartą politykę informacyjną;

Element strategii 2: Wdrożenie zobowiązań przyjętych na poziomie międzynarodowym 
w ramach krajowych programów leśnych

8. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do zrealizowania założeń opracowanych 
podczas Konferencji Ministerialnej na temat ochrony lasów w Europie (CMPFE) poprzez 
utworzenie jednolitego instrumentu na rzecz krajowych programów w zakresie leśnictwa 
oraz do wprowadzenia doń kryteriów oceny, dzięki którym możliwa będzie ocena stopnia 
osiągnięcia wyznaczonych celów;

Element strategii 3: Poprawa koordynacji, komunikacji i współpracy w sektorach 
polityk związanych z sektorem leśnym
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9. mimo postępów osiągniętych dzięki utworzeniu grupy roboczej obejmującej różne służby 
Komisji (Inter-Service Group on Forestry) uważa, że konieczne jest dalsze usprawnienie 
koordynacji pomiędzy różnymi dyrekcjami generalnymi zajmującymi się kwestiami 
związanymi z leśnictwem; zachęca do wyjścia poza dotychczasową poziomą integrację 
służb Komisji odpowiedzialnych za kwestie związane z leśnictwem oraz do 
przeanalizowania możliwości integracji pionowej obejmującej wszystkie szczeble służb 
Komisji, których pracę koordynowałby Sekretariat Generalny; proponuje w związku z 
tym utworzenie w Sekretariacie Generalnym Komisji komórki organizacyjnej zajmującej 
się koordynowaniem polityk w zakresie leśnictwa;

10. proponuje wzmocnienie Stałego Komitetu ds. Leśnictwa (SFC) poprzez rozszerzenie i 
sprecyzowanie jego kompetencji, np. w zakresie opracowywania i oceny planów działań 
oraz oceny krajowych programów leśnych;

Element strategii 4: Propagowanie zrównoważonego zarządzania lasami w ramach 
polityki zmierzającej do utrzymania i rozwoju obszarów wiejskich

11. jest poza tym zdania, że należy stworzyć skuteczne systemy monitorowania działań w 
zakresie gospodarki leśnej, które mają zostać zrealizowane przez Państwa Członkowskie 
i które Unia Europejska współfinansuje, w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr
1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, przy 
czym należy wcielić w życie zalecenia Trybunału Obrachunkowego odnośnie realizacji 
strategii leśnej;

12. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do tego, aby opracowując programy rozwoju 
obszarów wiejskich w większym stopniu uwzględniały cele i środki strategii leśnej UE i 
„Planu działania Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej”;

Element strategii 5: Ochrona lasów w Europie

13. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do uwzględnienia w „Planie działania Unii 
Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej” skutecznych środków 
zapobiegania niebezpieczeństwom i przeciwdziałania poważnym katastrofom (pożary, 
burze, insekty i susza); przypomina Państwom Członkowskim o realizacji działań 
mających na celu zapobieganie pożarom lasów, przewidzianych w programach rozwoju 
obszarów wiejskich;

14. podkreśla, że „Plan działania Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki 
leśnej” w rozumieniu wielofunkcyjnej roli lasów musi w większym stopniu uwzględniać 
ochronę gleby, wody i powietrza, jak również ochronę bioróżnorodności oraz typowych 
krajobrazów leśnych;

15. jest zdania, że w regionach górskich należy podejmować wysiłki zmierzające do 
rozdzielenia pastwisk i obszarów leśnych oraz – chociażby ze względów bezpieczeństwa 
– do wprowadzenia obowiązku korzystania z dróg, ponieważ istnienie pastwisk w 
granicach obszarów leśnych oraz nieograniczony wstęp do lasu są przyczyną znacznych 
szkód erozyjnych;

16. domaga się sformułowania zalecenia pod adresem Państw Członkowskich, którego celem 
byłoby zaproponowanie zintegrowanego podejścia do kwestii ochrony przed pożarami 
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lasów, na przykład poprzez działania, takie jak zbieranie i wykorzystywanie odpadowej 
biomasy leśnej, tymczasowy zakaz innego użytkowania wypalonych powierzchni w celu 
zapobieżenia spekulacjom po pożarach lasów lub powołanie specjalnego organu 
dochodzeniowego zajmującego się przestępstwami związanymi ze środowiskiem 
naturalnym;

17. mając na uwadze następny okres programowania finansowego, wzywa Państwa 
Członkowskie i regiony Europy do rewizji repertuaru swoich środków zwalczania i 
zapobiegania pożarom lasów w taki sposób, aby uaktualnić i wzmocnić obowiązujące 
środki, których wykorzystanie w wielu przypadkach nie jest zadowalające;

18. podkreśla, że ponowne zalesianie ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania zjawiska 
pustynnienia i występowania susz; podkreśla, że ponowne zalesianie gatunkami 
rodzimymi przyczynia się do zachowania bioróżnorodności, zmniejsza ryzyko wybuchu 
pożarów w lasach oraz może się przyczynić do ochrony obszarów objętych siecią Natura 
2000, a także do tworzenia połączeń między nimi, co umożliwia dalsze 
rozprzestrzenianie się gatunków;

Element strategii 6: Ochrona lasów tropikalnych

19. popiera bieżące inicjatywy w ramach planu działania FLEGT, które mają na celu 
zwalczanie nielegalnego wyrębu lasów oraz zagwarantowanie przestrzegania konwencji 
międzynarodowych;

Element strategii 7: Łagodzenie zmian klimatycznych i wkład w trwałe zaopatrzenie
energetyczne

20. jest zdania, że uświadomienie sobie znaczenia lasów i produktów leśnych dla łagodzenia 
skutków zmiany klimatu oraz faworyzowanie przez Unię Europejską działalności 
naukowo-badawczej, kampanii na rzecz poprawy wizerunku drewna i wymiany 
informacji w tej dziedzinie jest rzeczą niezwykle istotną; wzywa Komisję i Państwa 
Członkowskie do przeanalizowania w ramach strategii leśnej UE koncepcji mających na 
celu optymalizację wkładu sektora leśnego, przy uwzględnieniu jego konkurencyjności, 
do wysiłków na rzecz zwalczania zmian klimatycznych;

21. usilnie wzywa Unię Europejską do promowania wykorzystywania drewna jako surowca 
odnawialnego oraz stosowania wyrobów przemysłu leśnego jako przyjaznych dla 
środowiska naturalnego;

22. popiera pełne uwzględnienie biomasy, zwłaszcza drzewnej, w repertuarze środków 
politycznych służących rozwojowi źródeł energii odnawialnej (kogeneracja, biopaliwa);
zwraca się do Państw Członkowskich z prośbą o sprawdzenie, jakie są możliwości 
preferencyjnego pod względem podatkowym traktowania zaopatrzenia w ciepło 
wytwarzane na bazie drewna;

Element strategii 8: Promowanie konkurencyjności, zatrudnienia i dochodów z sektora 
leśnego

23. podkreśla wnioski wypływające z analizy przeprowadzonej przez Komisję, dotyczącej 
konkurencyjności gospodarki leśnej w Unii Europejskiej, w świetle których należy 
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wspierać działania koordynacyjne w zakresie polityki na rzecz gospodarki leśnej i 
pozostałej części łańcucha wartości obejmującego drewno i papier; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, iż zarówno na szczeblu poszczególnych krajów, jak i Wspólnoty 
stworzono zachęty do wspierania dobrowolnych połączeń małych przedsiębiorstw 
leśnych; ponadto zwraca uwagę na to, że wzmocnienie organizacji prywatnej gospodarki 
leśnej pomogłoby zwłaszcza prywatnym właścicielom lasów w rozwoju własnej 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

24. wzywa Komisję do wspierania wysiłków Państw Członkowskich mających na celu 
mobilizację zasobów drewna w lasach oraz przezwyciężenie niekorzystnych 
uwarunkowań strukturalnych ciążących na małych przedsiębiorstwach leśnych przy 
wykorzystywaniu i wprowadzaniu na rynek swoich produktów leśnych, aby trwale 
zagwarantować pokrycie własnych potrzeb Wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w drewno 
i produkty z drewna; należy przy tym usunąć pewne ograniczenia w stosowaniu drewna 
oraz zwrócić szczególną uwagę na przepisy i normy dotyczące działalności 
naukowo-rozwojowej w zakresie zastosowań drewna do innowacyjnych celów, a także na 
działania zmierzające do podniesienia kwalifikacji; podkreśla znaczenie dotychczas 
jedynie częściowo wykorzystywanych źródeł dochodu, jakie stanowią użytki leśne 
uboczne, takie jak korek naturalny, grzyby i jagody lub też świadczenie usług, takich jak 
turystyka ekologiczna i polowania, przy czym myślistwo w rozumieniu art. 33 tiret 4, 5, 
7, 9, 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 odgrywa w niektórych Państwach 
Członkowskich niemałą rolę w zakresie dywersyfikacji dochodów;

25. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do uwzględnienia w „Planie działania Unii 
Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej” skutecznych środki 
zapobiegania niebezpieczeństwom i przeciwdziałania poważnym katastrofom (pożary, 
burze, insekty); przypomina Państwom Członkowskim o realizacji działań mających na 
celu zapobieganie pożarom lasów, przewidzianych w programach rozwoju obszarów 
wiejskich, oraz uważa, że jest rzeczą niezwykle ważną, aby „Plan działania Unii 
Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej” obejmował cały łańcuch 
wartości, począwszy od lasów, poprzez drewno, a skończywszy na wyrobach przemysłu 
leśnego;

26. wzywa Komisję do uwzględnienia na potrzeby zalesiania potencjału gospodarczego 
rodzimych gatunków występujących w różnych regionach, jak również potencjału lasów 
naturalnych oraz wszystkich użytków i usług środowiskowych, jakie te lasy oferują 
obszarom wiejskim; w tym celu należy przeanalizować możliwości wsparcia 
producentów;

27. zwraca się do Komisji z prośbą o przeprowadzenie niezbędnych analiz dotyczących 
stopnia, w jakim różne Państwa Członkowskie mogą podjąć działania natury podatkowej 
mające na celu uprzywilejowane pod względem podatkowym traktowanie producentów, 
których negatywny wpływ na środowisko naturalne jest mniejszy; pozytywne działania, 
jakich ci producenci podejmują się z korzyścią dla społeczeństwa i za które należy ich 
stosownie wynagradzać, obejmują podejmowanie działań zapobiegających pożarom 
lasów i występowaniu zjawiska pustynnienia, zalesianie gatunkami rodzimymi, ochronę 
bioróżnorodności, zrównoważoną gospodarkę lasami naturalnymi oraz wspieranie usług 
na rzecz środowiska naturalnego, takich jak ochrona systemu wodnego i przeciwdziałanie 
erozji;
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28. uważa, że udzielane wsparcie, szczególnie dotyczące poprawy środowiska i terenów 
wiejskich, nie powinno być różnicowane pod kątem form własności lasów lub powinno 
równoprawnie traktować wszystkie lasy;

Element strategii 9: Promowanie działalności badawczej i rozwoju związanej z 
sektorem leśnym

29. domaga się wyższych środków na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w 
dziedzinie leśnictwa oraz w celu lepszego dostrzeżenia wielofunkcyjnej roli lasów, 
przede wszystkim z uwagi na zrównoważony rozwój bioróżnorodności, poprzez 
włączenie najważniejszych projektów badawczych prowadzonych w ramach sektora 
leśnego do siódmego programu ramowego w dziedzinie badań naukowych lub do 
odpowiednich programów Państw Członkowskich, a także wsparcia już zainicjowanej 
platformy technologicznej, poświęconej zagadnieniom lasów, drewna i papieru;

Element strategii 10: Promowanie zrównoważonego zarządzania lasami poprzez 
programy kształcenia i doskonalenia zawodowego

30. wzywa w szczególności Państwa Członkowskie do szerszego niż dotychczas 
wykorzystania oferowanych przez Unię Europejską programów szkoleń i doskonalenia 
zawodowego (Leonardo, Erasmus, itp.) w sektorze leśnym;

31. podkreśla, że udzielanie właścicielom lasów wsparcia w zakresie edukacji, tworzenia 
możliwości rozwojowych, działalności informacyjnej i usług doradczych jest 
nieodzownym warunkiem zrównoważonego użytkowania lasów w kontekście rozwoju 
obszarów wiejskich;

Element strategii 11: Propagowanie zrównoważonego zarządzania lasami poprzez 
strategie informacyjne i komunikacyjne

32. pochwala wysiłki europejskich firm z sektora leśnego, które głównie poprzez 
certyfikowanie produktów z drewna starają się dać konsumentom poczucie 
bezpieczeństwa w odniesieniu do zrównoważonej gospodarki leśnej, należycie 
uwzględniającej wielofunkcyjną rolę lasów; uważa, że oba systemy certyfikacji - FSC i 
PEFC - są w równym stopniu wiarygodne;  wzywa do propagowania wzajemnego 
uznania się przez te dwa systemy certyfikacji;

33. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE (w języku francuskim)

Le 10 mars 2005, la Commission a présenté au Conseil et au Parlement européen une 
communication sur la mise en œuvre de la stratégie forestière de l'Union européenne pour la 
période 1999-2004, comme le lui avait demandé le Conseil européen1 le 15 décembre 1998. 
La Commission propose dans ce document l'élaboration d'un plan d'action de l'Union 
européenne pour une gestion durable des forêts. Par le présent rapport d'initiative, le 
Parlement européen entend soutenir la poursuite du processus amorcé en 1997.

Depuis le début de ce siècle, l'Union européenne s'est fixée des objectifs ambitieux. Avec les 
sommets de Göteborg et de Lisbonne, la Communauté a fixé très haut la barre en matière de 
développement économique. Quelle contribution peuvent apporter les forêts européennes, les 
hommes dont l'activité est liée aux forêts et l'industrie forestière en matière de compétitivité et 
de société dynamique fondée sur le savoir ou de développement durable? Quel est l'intérêt, 
pour la Commission, de lancer encore une nouvelle stratégie et d'élaborer un nouveau plan 
d'action? D'autant qu'il s'agit là d'un terrain politique qui, d'après les traités, ne concerne pas 
son action; il n'y a pas et il n'y a jamais eu de politique forestière européenne commune.
Certes l'on recense, en dehors des mesures concrètes destinées à la protection des forêts, une 
multitude d'"actions liées aux forêts", qui au cours des décennies ont été conçues dans le cadre 
des différentes politiques communautaires de l'Union et qui concernent les forêts et leurs 
propriétaires. Il n'y pas et il n'y aura pas de politique forestière commune, à l'instar de la 
politique agricole commune. Pourquoi alors une stratégie forestière de l'Union européenne, 
pourquoi un plan d'action de l'Union européenne et une gestion durable des forêts?

Pour répondre à des questions que l'on est en droit de se poser, nous décrirons brièvement 
dans la première partie du texte, l'importance du secteur forestier sur le plan écologique, 
économique et de l'emploi. Les initiatives politiques, a fortiori si elles sont prises dans le 
cadre de l'Union européenne, ne s'expliquent que si elles sont replacées dans leur contexte 
historique. En ce sens, dans la deuxième partie du texte, nous décrirons les principales étapes 
de la politique forestière de l'Union européenne. Dans la troisième section, nous tenterons 
d'assembler les éléments qui composent la stratégie forestière de l'Union européenne et qui 
constituent le corps même de la résolution jointe au présent rapport.

Importance du secteur forestier au sein de l'Union européenne

Les forêts occupent actuellement, dans l'Union européenne, 148 millions d'hectares, dont 
85 % sont exploités. Contrairement à de nombreuses régions tropicales dans le monde, la 
surface boisée croît en Europe chaque année de quelque 450 000 hectares. Le secteur forestier 
de l'UE est caractérisé par une grande diversité écologique. L'Europe possède une longue 
tradition d'exploitation durable des forêts; la notion de durabilité, introduite en 1987 dans le 
rapport Brundtland et qui fait partie désormais du discours politique, tire son origine de la 
gestion européenne des forêts. Le secteur forestier apporte une contribution importante à la 
protection de la diversité des espèces en Europe.

Quelque 60 % des forêts de l'UE appartiennent à des propriétaires privés. La superficie 
moyenne des exploitations forestières privées est de 13 hectares, mais la plupart des forêts 
privées couvrent moins de 3 hectares. À la suite du dernier élargissement de l'UE, la part des 
forêts domaniales s'est considérablement accrue. L'ensemble de la filière forêt-bois-papier 

  
1 Résolution du Conseil du 15.12.1998 n° 1999/C56/01 JO du 26.2.1999.
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(foresterie) emploie quelque 3,5 millions de personnes, ce qui représente 4,3 % des personnes 
actives travaillant dans le secteur primaire et 3,7 % dans le secteur secondaire. Le secteur 
forestier fournit donc une contribution essentielle à la cohésion sociale et à l'amélioration de 
la qualité de la vie, surtout dans les régions rurales.

Historique

Bases juridiques

À la suite de la création de la Communauté économique européenne (CEE) en 1957, de 
nombreux débats ont porté sur l'opportunité d'intégrer le bois dans la liste figurant à 
l'annexe II du traité CEE. Les fortes réserves émises alors, tout comme aujourd'hui, par le 
secteur forestier à l'égard de toute intervention publique n'ont pas permis d'inscrire le bois en 
tant que produit soumis à une réglementation de marché. À ce jour, aucune base juridique 
n'existe concernant une politique forestière commune. L'ensemble des mesures prises depuis 
1958 par l'UE dans le secteur forestier européen se fondaient par conséquent sur les bases 
juridiques de la politique agricole, de la politique de l'environnement, de la politique régionale 
ou de la politique commerciale.

Étapes de la politique européenne en faveur des forêts

Balbutiements (1964 à 1985)

Au cours de la période allant de 1964 à 1978, la Communauté a pris une série de mesures 
destinées à développer le secteur forestier. Dans la communication de la Commission relative 
à la coordination de la politique forestière des pays, présentée en 1964, il est proposé 
d'élaborer une politique forestière commune. Dans ce document, la Commission établit pour 
la première fois une distinction entre politique forestière commune et politique forestière 
coordonnée.

En 1974, la Commission a présenté des propositions concernant une directive relative au 
secteur forestier, qui prévoyaient la création d'un comité forestier permanent. Le Conseil des 
ministres ne s'est pas rallié aux vues de la Commission. De même, a-t-il rejeté, en 1983, une 
proposition de résolution sur les objectifs et les lignes directrices de la politique commune 
concernant le secteur du bois.

L'activité législative de la Commission dans le secteur forestier s'est limitée par exemple, à 
cette époque, à des mesures d'harmonisation des législations nationales (1966), à une tentative 
de normalisation des bois bruts (1971) ou au renforcement de la protection phytosanitaire 
(1977).

Prudente union des forces (1986-1992)

Le mémorandum forestier présenté en 1986 marque un tournant pour une politique forestière 
ciblée, systématique et commune. La Commission a fixé les objectifs et les principes de la 
politique forestière européenne, limitant dans un premier temps à la coordination ses 
propositions d'action au niveau communautaire. Au titre des mesures concrètes, a été adopté 
le règlement sur la protection des forêts contre la pollution atmosphérique.

Le programme d'action forestier adopté par le Conseil en 1989 représente un nouveau pas 
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important marquant l'engagement de la Communauté en matière de politique forestière. Les 
principaux éléments de ce document montraient qu'un certain nombre de mesures étaient liées 
à l'agriculture, alors que d'autres étaient exclusivement forestières. Parmi les principaux 
éléments de ce programme, citons: la création d'un comité permanent forestier, la promotion 
du boisement des superficies agricoles, le programme liège, le programme relatif à la
protection des forêts contre la pollution atmosphérique et le système forestier européen 
d'information et de communication. Ce premier programme d'action concernant les forêts a 
été complété en 1992 par un règlement relatif à la protection des forêts contre les incendies et 
en 1994 par le règlement relatif aux ressources génétiques des forêts. D'autres décisions, qui 
ont été prises dans le cadre de la réforme de la PAC (1992) visaient à soutenir l'activité 
sylvicole des exploitations agricoles.

Élaboration de la stratégie forestière de l'UE (1992-1998)

C'est finalement le Parlement européen qui a donné le coup d'envoi à un approfondissement et 
à une nouvelle orientation des activités forestières. En 1992, il a publié un manuel concernant 
la politique forestière commune et en 1993, il a demandé une étude globale concernant le 
secteur forestier en Europe et dans le monde, qui a été publiée sous le nom d'"Eurofor". Dans 
le premier rapport d'initiative dans l'histoire du Parlement européen, M. Thomas, rapporteur, a 
demandé, en 1997, le renforcement stratégique de la politique forestière de l'Union 
européenne. La communication1 de la Commission présentée par la suite et la résolution2

publiée par le Conseil, fin 1998 ont conduit à la "stratégie forestière de l'Union européenne", 
initiative dont il faut se féliciter.

Mise en place de la stratégie forestière de l'UE (1999-2005)

La communication de la Commission du 10 mars 2005 traduit les processus et expériences de 
la première phase de mise en place de cette stratégie forestière de l'UE. Il est difficile à ce 
stade de porter un jugement définitif sur le succès de cette stratégie. De par leur nature, les 
stratégies, qui ne formulent pas concrètement d'objectifs assortis de paquets de mesures 
correspondants, sont difficiles à évaluer. La proposition de la Commission en est d'autant plus 
importante car elle permet, par un dialogue structuré avec les États membres et les intéressés, 
de parvenir à un ensemble cohérent.

Éléments stratégiques d'un plan d'action de l'UE pour une gestion forestière durable

Le 30 mai 2005, le Conseil de l'agriculture a demandé à la Commission d'élaborer en étroite 
coopération un plan d'action de l'UE pour une gestion durable des forêts et de soumettre ce 
plan au Conseil au plus tard après le premier semestre 2006. Tant la nouvelle orientation 
générale des politiques communautaires résultant des décisions de Lisbonne en 2000 et de 
Göteborg en 2001, que les réformes des politiques communautaires liées aux forêts (6ème

programme d'action pour l'environnement et réforme de la PAC), et surtout l'élargissement de 
l'Union européenne ont permis de procéder de façon cohérente et ciblée à la mise en place de 
la stratégie forestière de l'UE. C'est pourquoi le rapporteur soutient la proposition de la 
Commission visant à élaborer un plan d'action de l'UE relatif à la gestion durable des forêts.
Afin de soutenir le processus de travail en cours, le Parlement européen soumet des 

  
1 Communication au Conseil et au Parlement européen concernant une stratégie forestière pour l'Union 
européenne, COM(1998)0649 du 18.11.1998.
2 Résolution du Conseil du 15.12.1998 n° 1999/C56/01 JO du 26.2.1999.
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suggestions, articulées comme suit:

Élément stratégique n° 1: Participation active aux processus internationaux liés au secteur 
forestier

Élément stratégique n° 2: Mise en œuvre des obligations souscrites au niveau international 
dans le cadre des programmes forestiers nationaux

Élément stratégique n° 3: Amélioration de la coordination, de la communication et de la 
coopération dans tous les secteurs politiques liés au secteur 
forestier

Élément stratégique n° 4: Promotion de la gestion durable des forêts dans le cadre de la 
politique visant à maintenir et à développer les zones rurales

Élément stratégique n° 5: Protection des forêts en Europe
Élément stratégique n° 6: Protection des forêts tropicales
Élément stratégique n° 7: Atténuation des changements climatiques et contribution à un 

approvisionnement énergétique durable
Élément stratégique n° 8: Promotion de la compétitivité, de l'emploi et des revenus du 

secteur forestier
Élément stratégique n° 9: Promotion des activités de recherche et de développement liées 

au secteur forestier
Élément stratégique n° 10: Promotion de la gestion durable des forêts par des programmes 

de formation et de perfectionnement professionnels
Élément stratégique n° 11: Promotion de la gestion durable des forêts par des stratégies 

d'information et de communication

Conclusions

Quelle contribution le secteur forestier peut-il apporter aux objectifs fixés à Lisbonne et à 
Göteborg? Le potentiel de ce secteur est considérable. Actuellement, seuls quelque 60 % du 
produit des forêts européennes sont utilisés. L'industrie européenne du bois soutient 
vigoureusement la concurrence mondiale et en ce qui concerne l'emploi dans les régions 
rurales, la filière forêt-bois-papier joue un rôle important.

Si les personnes intéressées à la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie forestière de 
l'UE et du plan d'action forestier de l'UE ne perdent jamais de vue qu'une mesure ne peut être 
mise en place au niveau communautaire que si elle apporte une plus value marquée, ils ont 
alors de bonnes chances d'obtenir des résultats. La crainte de voir l'Union pratiquer une 
politique forestière sans mandat précis ni bases juridiques propres semble infondée. Aux yeux 
du rapporteur, l'ouverture et le dynamisme des mesures décrites laissent augurer que les 
intéressés auront toutes le chances de voir se dessiner une politique européenne. Le secteur 
forestier peut tout à fait apporter sa contribution aux objectifs de Lisbonne et de Göteborg.
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24.11.2005

OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie realizacji strategii leśnej dla Unii Europejskiej
(2005/2054(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Christofer Fjellner

WSKAZÓWKI

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

1. przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji w sprawie planu działania na rzecz 
zrównoważonej gospodarki leśnej oraz podkreśla, że kompetencje UE w dziedzinie 
polityki leśnej są i będą ograniczone; stwierdza, że przy wszystkich decyzjach 
dotyczących lasów europejskich należy wyjść z założenia, że lasy europejskie 
charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością oraz że stoją przed różnymi wyzwaniami 
ekologicznymi; jest z tego powodu zdania, że plan działania UE na rzecz zrównoważonej 
gospodarki leśnej musi być zgodny ze zobowiązaniami międzynarodowymi UE i Państw 
Członkowskich, wyraźnie uwzględniać zasadę pomocniczości oraz opierać się na 
krajowych programach gospodarki leśnej; sektor leśny przestanie przyczyniać się do 
utraty i fragmentaryzacji siedlisk oraz przeszkadzać w osiąganiu celu postawionego przez 
UE, jakim jest powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej do roku 2010;

2. podkreśla, że UE nie powinna rozwijać wspólnej polityki leśnej;

3. podkreśla wielofunkcyjną rolę lasów; zwraca uwagę, że przy dążeniu do pogodzenia 
wzrostu gospodarczego z ważnymi kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi 
jak utrzymywanie funkcji ochronnych lasów oraz ich różnorodności biologicznej, wraz z 
rozwojem obszarów wiejskich, gospodarka leśna może przyczynić się w bardzo dużym
stopniu do osiągnięcia wielu celów lizbońskich i goeteborskich; jest w związku z tym 
zdania, że dla osiągnięcia przez Unię szeregu celów z zakresu polityki ochrony 
środowiska ważne są odpowiednie warunki ramowe oraz odpowiednio wysoka 
świadomość dotycząca różnych równoległych celów gospodarki leśnej;
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4. stwierdza, że UE już dziś podejmuje wiele decyzji politycznych, które mają bezpośredni 
lub pośredni wpływ na europejskie lasy i gospodarkę leśną, lecz że koordynowanie przez 
Komisję poszczególnych dziedzin polityk dotyczących lasów jest całkowicie 
niewystarczające; stwierdza, że doprowadziło to do powstania wielu ujemnych skutków, 
jeżeli chodzi o pogodzenie różnorakich celów w zakresie polityki ochrony środowiska i 
warunków do działań związanych z gospodarką leśną oraz że najważniejsze zadanie 
Komisji powinno polegać dlatego na koordynowaniu dotychczasowej polityki leśnej i 
przeprowadzaniu w przyszłości ocen ex ante, tak aby można było odpowiednio wcześnie 
zwracać uwagę, jaki wpływ mają decyzje polityczne na lasy europejskie i gospodarkę 
leśną; jest zdania, że należy wzmocnić Stały Komitet ds. Leśnictwa oraz że powinien być 
on odpowiedzialny za realizację przedstawionego planu działania; zauważa, że Natura 
2000, europejska sieć mająca za zadanie ochronę różnorodności biologicznej i 
zachowanie gatunków, stanowi ważny element infrastruktury ekologicznej UE;

5. z zadowoleniem przyjmuje FLEGT - plan działania Komisji utworzony z myślą 
o zwalczaniu problemu nielegalnego wyrębu lasów; zwraca uwagę, że nielegalny wyręb 
lasów stwarza poważne problemy ekologiczne i społeczne powodując m.in. 
nierównowagę w handlu produktami drzewnymi oraz straty gospodarcze w gospodarce 
leśnej; stwierdza, że postęp w zwalczaniu handlu drewnem pochodzącym z nielegalnych 
wyrębów zależy w dużej mierze od tego, czy zostaną zlikwidowane czynniki leżące u 
podstaw tego problemu, jak np. brak przejrzystości w zakresie własności, korupcja i 
bieda; uważa ponadto za istotne wprowadzenie wysokich sankcji i kar dla osób i 
przedsiębiorstw trudniących się handlem drewnem pochodzącym z nielegalnych 
wyrębów lasów;

6. podkreśla, że nienaruszone ekosystemy leśne odgrywają dużą rolę w ochronie 
różnorodności biologicznej zgodnej ze zobowiązaniami wynikającymi z umów 
międzynarodowych; przykładami takich zobowiązań są Konwencja o Różnorodności 
Biologicznej (Rio, 1992) oraz dążenie do powstrzymania zmniejszania się liczby 
gatunków do 2010 r. (spotkania UE w Goeteborgu, 2001; Johannesburgu 2002);
zauważa, że w celu wywiązania się z tych zobowiązań najważniejsze jest wyodrębnienie 
obszarów o odpowiedniej powierzchni jako rezerwatów oraz pełniejsze ukierunkowanie 
metod uprawy lasu, w powiązaniu z planowaniem krajobrazu, na zgodność z warunkami 
biologicznymi;

7. zauważa, że spora część drewna wwożonego do UE ma postać produktów 
przetworzonych, a niektóre z nich wytworzone są z drewna pochodzącego z nielegalnego 
wyrębu; aby ułatwić zakaz przywozu produktów mających związek z nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna, wzywa Komisję do rozważenia zmiany Kodeksu Celnego WE i 
zastosowania do drewna niepreferencyjnych zasad pochodzenia, tak aby ostatnie 
państwo, w którym odbywa się wytwarzanie produktów z materiałów pochodzących z 
wydobycia zasobów naturalnych, było zobowiązane do udowodnienia pochodzenia i 
legalności surowców;

8. podkreśla, że drzewo jako surowiec charakteryzuje się jedynymi w swoim rodzaju 
właściwościami, dzięki którym stanowi naprawdę odnawialny i zdolny do regeneracji 
zasób; stwierdza, że zwiększone wykorzystanie drewna np. w sektorze budowlanym, 
papierniczym, materiałów opakowaniowych i energetycznym, może przyczynić się do 
zastąpienia nieodnawialnych zasobów naturalnych i rozszerzyć obieg węgla, dlatego 
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zrównoważone wykorzystanie drewna, przy poszanowaniu różnorodności biologicznej i 
wartości społecznej, może odgrywać pewną rolę w zdolności UE do przestrzegania 
zobowiązań wynikających z Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu i Protokołu z Kioto;

9. podkreśla znaczenie, jakie odgrywają różnorakie badania naukowe w zakresie gospodarki 
drzewnej w osiąganiu celów UE dotyczących konkurencyjności i środowiska; zauważa, 
że drewno jako surowiec posiada wiele niewykorzystywanych dotychczas zalet, jak 
choćby wiele związków chemicznych, oraz że należy zainwestować odpowiednie środki 
w badania w tym obszarze i w rozwijanie rynkowych zastosowań zalet drewna;

10. zwraca uwagę na regiony regularnie dotykane rozległymi pożarami lasów i wyraża swoją 
solidarność; uważa jednak, że istotne jest stwierdzenie, iż zarówno problemy związane z 
pożarami lasów, jak i warunki ich zwalczania, różnią się bardzo w poszczególnych 
Państwach Członkowskich; zwraca uwagę, że jak pokazuje doświadczenie, lokalne 
wysiłki i zaangażowanie są decydującym czynnikiem skutecznego zapobiegania pożarom 
lasów i zwalczania ich oraz zmiany praktyk leśnych tak, by odchodzić od podatnych na 
pożary monokultur, w szczególności monokultur eukaliptusowych;

11. zwraca uwagę, że obecnie większość funduszy UE dotyczących zapobiegania pożarom 
przyznawana jest w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich; wyraża ubolewanie z 
powodu braku wzajemnej koordynacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym 
i krajowym; uważa za konieczne zwiększenie koordynacji poprzez sporządzenie szeregu 
strategicznych wytycznych wspólnotowych zmierzających do harmonizowania środków 
zapobiegawczych podejmowanych przez różne organy krajowe i/lub lokalne;

12. wzywa Komisję do zalecenia każdemu regionowi sporządzenia całościowej strategii 
zwalczania pożarów oraz uzgadniania ich z Państwami Członkowskimi; wyraża 
przekonanie, że strategie takie muszą obejmować powiązania między rolnictwem i 
środowiskiem leśnym, ryzyko istniejące na danym obszarze oraz środki zapobiegawcze 
podejmowane w celu zwalczania tego ryzyka;

13. wzywa do rozwoju nowych metod zapobiegania pożarów i zwalczania ich, przy użyciu 
satelitów i innych najlepszych technologii; należy także prowadzić badania naukowe w 
tym zakresie, a metody te mają służyć nie tylko ochronie lasu, lecz także mają zapewniać 
ochronę ludności w szerokim kontekście;

14. podkreśla duże znaczenie programu Natura 2000 jako sieci UE wspierającej ochronę 
różnorodności biologicznej oraz zachowanie gatunków; postrzega skuteczność 
uwzględniania przez właścicieli lasów potrzeb z zakresu ochrony ich lasów jako warunek 
sukcesu programu Natura 2000 i innych wysiłków na rzecz różnorodności biologicznej;

15. podkreśla potrzebę lepszego zrównoważenia gospodarczych, społecznych 
i środowiskowych aspektów funkcjonowania lasów i zauważa, że niedostatki zarządzania 
w sektorze leśnym doprowadziły do konfliktów społecznych z grupami społecznymi 
zależnymi od lasu, w szczególności ze społecznością Sámi; podkreśla w związku z tym 
potrzebę zaangażowania w zarządzanie lasami wszystkich zainteresowanych stron, wraz 
z mieszkańcami; uważa, że niezbędne jest pilne podjęcie środków zmierzających do 
ochrony zwyczajowych praw do ziemi oraz trybu życia grup społecznych w Europie 
zależnych od lasów;
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16. zauważa, że nowy instrument finansowy na rzecz środowiska (LIFE+) jest bardzo ważny 
dla ochrony wszystkich lasów w Europie poprzez środki monitorowania 
i przeciwdziałania czynnikom degradacji lasów, w tym pożarom.
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Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Bogdan Golik, 
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz 
García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Jean-
Claude Martinez, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel 
Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam 
Siekierski, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Kyösti Virrankoski, 
Bernard Piotr Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski 

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego 

Wiesław Stefan Kuc, Véronique Mathieu, Markus Pieper, Zdzisław 
Zbigniew Podkański, Karin Resetarits

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego 

-

Data złożenia - A[6] 31.1.2006 A6-0015/2006


