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Współpraca na poziomie pozaunijnym
Współpraca międzynarodowa w leśnictwie na poziomie europejskim pozaunijnym prowadzona jest w
ramach FOREST EUROPE, Europejskiego Instytutu Leśnego, a także Komitetu ds. Leśnych i
Przemysłu Drzewnego EKG (COFFI) oraz Europejskiej Komisji Leśnej FAO (EFC).

FOREST EUROPE
FOREST EUROPE to dobrowolny, międzyrządowy proces polityczny, funkcjonujący dawniej pod
nazwą Ministerialny Proces Ochrony Lasów w Europie. FOREST EUROPE jest najszerszym forum
politycznego dialogu na temat roli i znaczenia lasów w Europie.
Celem FOREST EUROPE jest rozwijanie wspólnych strategii w zakresie ochrony i zrównoważonego
zarządzania lasami w ramach politycznej odpowiedzialności państwa za wspólne dobro społeczne,
jakim są lasy. FOREST EUROPE jest powiązany z innymi globalnymi i regionalnymi inicjatywami
związanymi z gospodarką leśną (UNFF, FAO, EKG).
Głównymi osiągnięciami procesu FOREST EUROPE są:
Wprowadzenie do aktów legislacyjnych definicji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
(SFM – Sustainable Forest Management);
Stworzenie kryteriów i wskaźników SFM;
Promowanie tworzenia Narodowych Programów Leśnych (NFPs – National Forest
Programmes).
Od 1990 roku co 5 lat inny kraj obejmuje przewodnictwo w procesie FOREST EUROPE. Kadencja
kraju przewodniczącego zwieńczona jest Konferencją Ministerialną Ministrów odpowiedzialnych za
lasy, na której zostają przyjęte rezolucje dotyczące zobowiązań krajów sygnatariuszy, wyznaczające
tym samym dalsze kierunki działań procesu FOREST EUROPE.
Polska przewodniczyła FE w latach 2004-2007, a Konferencja Ministerialna była przełomem w
podejściu FOREST EUROPE do lasów, ponieważ po raz pierwszy wyszła ze swoją tematyka poza
granice lasu – zajęła się też energią i wodą. Hasłem konferencji było: „Lasy dla lepszego życia”.
Przesłanie hasła dotyczyło udostępniania lasu całemu społeczeństwu, a także wskazania wartości
wywodzących się z lasu i identyfikowanych nie tylko przez leśników, ale także przez inne sektory
gospodarcze i grupy społeczne.

Europejski Instytut Leśny
Europejski Instytut Leśny (EFI - European Forest Institute) jest międzynarodową europejską
organizacją, funkcjonującą w oparciu o Konwencję podpisaną przez 25 Krajów Członkowskich.

EFI funkcjonuje jako paneuropejska platforma naukowo-polityczna, która:
Maksymalizuje wpływ krajowych inicjatyw badawczych oraz wspiera kształtowanie
efektywnego obszaru badań w zakresie europejskiego leśnictwa;
Wynosi interdyscyplinarną wiedzę naukową na wyższy poziom oraz zwiększa wartość dodaną
informacji na poziomach regionalnym i europejskim dla usprawnienia procesu decyzyjnego
w zakresie zagadnień o tematyce leśnej;
Stymuluje dialog między naukowcami, politykami i praktykami;
Zapewnia wsparcie dla rozwoju polityk w Krajach Członkowskich zgodnie z ich potrzebami.
EFI składa się z 25 Krajów Członkowskich oraz 130 organizacji członkowskich.

Komitet do spraw Leśnych i Przemysłu Drzewnego EKG
(COFFI) oraz Europejska Komisja Leśna FAO (EFC)
Celem COFFI oraz EFC jest wspieranie krajów członkowskich i innych grup interesariuszy w dążeniu
do zrównoważonego korzystania z lasów regionu europejskiego i zarządzania nimi. COFFI oraz EFC
zbierają dane i opracowują metodologie zbioru danych dotyczących m.in. zasobów leśnych,
produktów leśnych, rynku produktów leśnych. Wnoszą również wkład do międzynarodowych
procesów, takich jak UNFF oraz COFO.
Aktualnie wdrażany jest Plan Działań Rovaniemi dla Sektora Leśnego w Zielonej Gospodarce,
którego głównym celem jest doprowadzenie do użytkowania wszystkich zasobów leśnych w sposób
rozważny i ekonomiczny, przy jednoczesnej minimalizacji powstających odpadów.

