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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 wyraźnie uwzględniać zasadę pomocniczości 
oraz opierać się na krajowych programach gospodarki leśnej;

2. podkreśla wielofunkcyjną rolę lasów; zwraca uwagę, że gospodarka leśna, poprzez 
dążenie do pogodzenia wzrostu gospodarczego z ważnymi kwestiami dotyczącymi 
ochrony środowiska oraz z rozwojem obszarów wiejskich, może przyczynić się w 
bardzo dużym stopniu do osiągnięcia wielu celów lizbońskich i goeteborskich; jest 
zdania, że odpowiednie warunki ramowe są ważne dla gospodarki leśnej, tak aby Unia 
była w stanie zrealizować szereg celów w zakresie polityki ochrony środowiska;

3. stwierdza, że Unia Europejska 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;

4. 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. niejasne prawa własności, korupcja i 
bieda, lecz że walka ta nie może odbywać się w sposób tworzący nowe przeszkody 
handlowe, które uderzają szczególnie mocno w mniejszych graczy rynkowych i grożą 
zaostrzeniem szeregu problemów związanych z handlem drewnem pochodzącym z 
nielegalnych wyrębów lasów;

5. podkreśla, że drzewo jako surowiec charakteryzuje się jedynymi w swoim rodzaju 
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właściwościami, dzięki którym stanowi naprawdę odnawialny i zdolny do regeneracji 
zasób; stwierdza, że za pomocą zwiększonego wykorzystania drewna np. w sektorze 
budowlanym, papierniczym, materiałów opakowaniowych i energetycznym, 
częściowo zastępujemy użycie nieodnawialnych zasobów naturalnych i rozszerzamy 
obieg węgla, dlatego wykorzystanie drewna przyczynia się w znacznym stopniu do 
możliwości przestrzegania przez UE swoich zobowiązań względem Protokołu z Kioto;

6. zwraca uwagę na regiony ponownie dotknięte rozległymi pożarami lasów i wyraża 
swoją solidarność; uważa jednak, że istotne jest stwierdzenie, iż zarówno problemy 
związane z pożarami lasów jaki i warunki ich zwalczania różnią się bardzo w 
poszczególnych Państwach Członkowskich; zwraca uwagę, że program Forest Focus 
jest wprawdzie cennym wsparciem dla wszystkich dotkniętych tymi pożarami, lecz jak 
pokazuje doświadczenie, lokalne wysiłki i zaangażowanie są decydującym 
czynnikiem skutecznego zapobiegania pożarom lasów;

7. podkreśla znaczenie programu Natura 2000 jako sieci UE wspierającej ochronę 
różnorodności biologicznej oraz zachowanie gatunków zwierząt i roślin, który jest 
kontynuacją wcześniejszych dobrowolnych działań w tym sektorze; postrzega 
sprawowanie kontroli przez właścicieli lasów nad użytkowaniem i zajmowaniem się 
własnymi lasami jako warunek do sukcesu programu Natura 2000 i innych wysiłków 
na rzecz różnorodności biologicznej;


