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Plan działania Komisji na rzecz wypełnienia zobowiązania do zasadzenia 3 

mld dodatkowych drzew w UE do 2030 r. 

 

CEL POŚREDNI 1 

Publikacja wytycznych dotyczących zalesiania i ponownego zalesiania sprzyjającego 

bioróżnorodności (obecnie trwają prace nad tymi wytycznymi w ramach grupy roboczej ds. lasów 

i przyrody), do pierwszego kwartału 2022 r. Wytyczne te będą również dotyczyły systemu rolno-

leśnego, a także drzew na obszarach miejskich. 

 

CEL POŚREDNI 2 

Opracowanie zestawu narzędzi dla osób, które chcą się zaangażować w projekt (znaku, wzoru 

świadectwa, wzoru oświadczenia). Z myślą o osiągnięciu kluczowych wyników Komisja opracuje 

również markę dotyczącą przedmiotowego zobowiązania (identyfikację wizualną, hashtag w mediach 

społecznościowych, slogany). 

 

CEL POŚREDNI 3 

Uruchomienie specjalnej strony internetowej poświęconej zobowiązaniu do zasadzenia 3 mld 

dodatkowych drzew na portalu DG ds. Środowiska, w czasie przyjęcia strategii leśnej UE z 2021 r. 

Opracowanie materiałów dla prasy i mediów oraz zapewnienie obecności w mediach 

społecznościowych. Zapewnienie zestawu narzędzi komunikacyjnych dla uczestników i partnerów 

w celu wsparcia ich własnych kampanii informacyjnych. 

 

CEL POŚREDNI 4 

Opracowanie platformy monitorowania drzew przed pierwszym kwartałem 2022 r., która będzie 

dostępna na stronie internetowej Systemu Informacji o Lasach w Europie. System ten będzie również 

obejmował link do formularza służącego do przesyłania danych dotyczących sadzenia.  

 

CEL POŚREDNI 5 

Opracowanie unijnego licznika drzew przed pierwszym kwartałem 2022 r., który będzie wskazywał 

szacunkową liczbę dodatkowych drzew zasadzonych w UE począwszy od maja 2020 r. Licznik ten 

będzie połączony z innymi funkcjonującymi systemami liczenia i będzie uwzględniał jedynie drzewa 

zasadzone przy pełnym poszanowaniu zasad ekologicznych i zasady dodatkowości. 

 

CEL POŚREDNI 6 

Komisja rozpocznie badanie służące zestawieniu wszystkich podjętych zobowiązań do zasadzenia 

drzew w UE i ich warunków ramowych, co obejmuje obliczenie zasadzonych drzew, oraz opracuje 

dokumenty dotyczące i odpowiedni komunikat przed pierwszym kwartałem 2022 r.; wyników oczekuje 

się przed drugim kwartałem 2022 r. 

 

CEL POŚREDNI 7 

Stworzenie wykazu zainteresowanych stron i organizacja konferencji lub posiedzenia z udziałem 

wszystkich takich zainteresowanych stron po określeniu wytycznych i identyfikacji wizualnej 

zobowiązania przed pierwszym kwartałem 2022 r. 

https://forest.eea.europa.eu/

