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NÁVRH USNESENÍ,
který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6-0000/2009

v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu

předkládají Magor Imre Csibi a Péter Olajos

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

o řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako 
součást boje proti změně klimatu a úbytku biologické rozmanitosti
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B6-0000/2009

o řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje 
proti změně klimatu a úbytku biologické rozmanitosti

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o řešení problémů spojených
s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě 
biologické rozmanitosti (COM(2008) 0645), 

– s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU chce omezit globální oteplování na2° C a o polovinu snížit 
úbytek biologické rozmanitosti,

B. vzhledem k tomu, že odlesňování způsobuje přibližně 20 % celosvětových emisí oxidu 
uhličitého a je hlavní příčinou úbytek biologické rozmanitosti,

C. vzhledem k tomu, že k odlesňování dochází znepokojující rychlostí 13 milionů hektarů 
ročně, z něhož většina připadá na tropické pralesy, ale také do jisté míry v Evropě, 
zejména ve střední a východní Evropě,

D. vzhledem k tomu, že znehodnocování lesů nabývá různých forem a je obtížné ho 
definovat, ale také významně ovlivňuje klima, biologickou rozmanitost a jiné statky
a služby,

1. zdůrazňuje potřebu větší konzistentnosti mezi politikami týkajícími se zachování
a udržitelného obhospodařování lesa a jinými vnitřními a vnějšími politikami EU; 
požaduje, aby bylo provedeno kvantitativní hodnocení dopadu politik EU na lesy, např. 
politik v oblasti energetiky (zejména biopaliv), zemědělství, udržitelné výroby a spotřeby, 
zadávání zakázek, obchodu a rozvojové spolupráce;

2. vyzývá Komisi, aby předložila Parlamentu a Radě návrhy na přísné požadavky 
Společenství na udržitelnost pro veškeré dřevo a výrobky ze dřeva pocházející z lesů; 

3. vítá politiky veřejných zakázek zohledňujících ochranu životního prostředí (GPP)
a podporu nástrojů, jako je ekoznačka a programy certifikace lesů; vyzývá k rychlému 
přijetí a uplatňování politik GPP u výrobků ze dřeva v celé EU; vyzývá členské státy, aby 
základem jejich politiky zadávání veřejných zakázek byly vysoké standardy udržitelnosti
a aby v souvislosti s těmito standardy stanovily reálné cíle;

4. podporuje zřízení celosvětového mechanismu pro uhlík z lesnictví na základě rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC); vyzývá členské státy, aby podpořily svůj 
závazek zastavit globální odlesňování využíváním části výnosů z dražeb povolenek
v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) ke snížení emisí z odlesňování
v rozvojových zemích; 
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5. konstatuje, že kredity z lesnictví na trhu s uhlíkem by mohly být ve střednědobém
a dlouhodobém horizontu součástí souboru politik zaměřených na řešení problému 
odlesňování; zdůrazňuje, že pokud jde o zahrnutí kreditů z lesnictví do ETS, konečné 
rozhodnutí by se mělo přijmout po důkladné analýze realizovatelnosti všech možných 
mechanismů financování a hodnocení výsledků konference stran v Kodani a závěrů 
pilotních projektů;

6. vyjadřuje politování nad tím, že na rozdíl od svého názvu se sdělení znehodnocováním 
lesů nezabývá; vyzývá Komisi, aby vypracovala akční plány a pilotní projekty a aby i ve 
své vlastní politice prokázala, že je odhodlána zastavit nejen odlesňování, ale také 
znehodnocováním lesů (i v Evropské unii), a to mimo jiné vývojem a zřízením 
odpovídajících systémů monitorování, aby se získaly příslušné údaje o půdě a biomase
v lesích;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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