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NÁVRH UZNESENIA
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6-0000/2009

v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

predkladajú Magor Imre Csibi a Péter Olajos

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

o riešení výziev súvisiacich s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa pri 
zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity
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B6-0000/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o riešení výziev súvisiacich s odlesňovaním 
a zhoršovaním kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov týkajúce sa výziev súvisiacich 
s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity 
(KOM(2008) 0645),

– so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A. keďže EÚ chce obmedziť globálne otepľovanie na úroveň 2 °C a znížiť mieru straty 
biodiverzity o polovicu,

B. keďže emisie súvisiace s odlesňovaním predstavujú približne 20 % z celosvetových emisií 
oxidu uhličitého (CO2) a sú rozhodujúcim činiteľom straty biodiverzity,

C. keďže k odlesňovaniu dochádza znepokojivou rýchlosťou 13 miliónov hektárov ročne, 
vo väčšine prípadov v tropických lesoch, ale v určitom rozsahu aj v európskych lesoch, 
najmä v strednej a východnej Európe,

D. keďže zhoršovanie kvality lesov nadobúda rôzne formy, je ťažké ho definovať a má tiež 
významný vplyv na klímu, biodiverzitu a iné tovary a služby,

1. zdôrazňuje potrebu väčšej súdržnosti medzi politikami ochrany lesov a trvalo 
udržateľného lesného hospodárstva a ostatnými vnútornými a vonkajšími politikami EÚ; 
vyzýva ku kvalitatívnemu vyhodnoteniu vplyvu, ktorý majú na lesy politiky EÚ v oblasti 
energetiky (najmä čo sa týka biopalív), poľnohospodárstva, udržateľnej výroby 
a spotreby, verejného obstarávania, obchodu a rozvojovej spolupráce;

2. vyzýva Komisiu, aby predložila Parlamentu a Rade návrhy na prísne požiadavky 
Spoločenstva v oblasti trvalo udržateľného rozvoja pre všetky druhy dreva a výrobky 
z dreva pochádzajúceho z lesov;

3. víta politiky zeleného verejného obstarávania (GPP) a podporovanie nástrojov, ako sú 
environmentálne označovanie a zavedenie programov certifikácie lesa; vyzýva k rýchlemu 
prijatiu a vykonávaniu politík zeleného verejného obstarávania (GPP) pre výrobky z dreva 
v rámci EÚ; vyzýva členské štáty, aby založili svoju politiku verejného obstarávania 
na prísnych normách udržateľnosti a stanovili si reálne ciele v súvislosti s týmito 
normami;

4. podporuje vytvorenie globálneho mechanizmu lesného uhlíka na základe Rámcového 
dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC); vyzýva členské štáty, aby podporili svoj 
záväzok zastaviť celosvetové odlesňovanie vyčlenením časti výnosov z predaja v rámci 
európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) na zníženie emisií súvisiacich 
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s odlesňovaním v rozvojových krajinách; 

5. poznamenáva, že kredity v oblasti lesného hospodárstva na trhu s uhlíkom by mohli 
zo strednodobého a dlhodobého hľadiska tvoriť súčasť súboru politík zameraných 
na riešenie otázok odlesňovania; zdôrazňuje, že konečné rozhodnutie týkajúce sa 
začlenenia kreditov v oblasti lesného hospodárstva do európskeho systému obchodovania 
s emisiami (ETS) by sa malo prijať v nadväznosti na dôkladnú analýzu realizovateľnosti 
všetkých možných mechanizmov financovania a vyhodnotenie výsledkov konferencie 
zmluvných strán v Kodani, ako aj na základe posúdenia záverov pilotných projektov;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že oznámenie sa napriek svojmu názvu nevenovalo 
problému zhoršovania kvality lesov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala akčné plány 
a pilotné projekty a aby prostredníctvom vlastnej politiky lesného hospodárstva 
preukázala dodržiavanie svojho záväzku nielen zastaviť odlesňovanie, ale aj zabrániť 
zhoršovaniu kvality lesov (aj v Európskej únii), a to tak, že vypracuje a zavedie aj vhodné 
kontrolné systémy, ktorých cieľom bude získavanie príslušných údajov o pôde a biomase 
v lesoch;

7. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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