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B6-0000/2009

Resolucija Evropskega parlamentao obravnavanju izziva krčenja in uničevanja gozdov 
za spoprijemanje s podnebnimi spremembami in izgubljanjem biotske raznovrstnosti

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij o spopadanju z izzivi krčenja in propadanja gozdov z 
namenom preprečevanja podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti 
(KOM(2008)0645),

– ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A. ker želi EU omejiti globalno segrevanje na 2 °C in prepoloviti izgubljanje biotske 
raznovrstnosti,

B. ker uničevanje gozdov povzroča okoli 20 % globalnih emisij ogljikovega dioksida (CO2) 
in je glavni razlog za izgubljanje biotske raznovrstnosti,

C. ker uničevanje gozdov poteka z dramatično hitrostjo 13 milijonov hektarjev na leto, 
večinoma v tropskih gozdovih, do neke mere pa tudi v Evropi, zlasti srednji in vzhodni,

D. ker ima uničevanje gozdov različne pojavne oblike in ga je težko opredeliti, vendar tudi 
močno vpliva na podnebje, biotsko raznovrstnost ter druge dobrine in storitve,

1. poudarja, da je potrebna večja skladnost med varstvom gozdov ter politikami za trajnostno 
upravljanje in drugimi notranjimi in zunanjimi politikami EU; poziva h količinsko 
opredeljeni presoji vpliva politik EU na gozdove, na primer energetske (zlasti za 
biogoriva) in kmetijske politike ter politike o trajnostni proizvodnji in potrošnji, javnih
naročilih, trgovini in razvojnem sodelovanju;

2. poziva Komisijo, naj Parlamentu in Svetu predstavi predloge za stroge trajnostne zahteve 
Skupnosti za ves les in lesne proizvode, pridobljene iz gozdov;

3. pozdravlja zelene politike javnih naročil in uveljavljanje instrumentov, kot so okoljsko 
označevanje in sistemi certificiranja gozdov; poziva k hitremu sprejetju in izvajanju 
zelenih politik javnih naročil za lesne proizvode v vsej EU; poziva države članice, naj 
njihova politika javnih naročil temelji na visokih trajnostnih standardih in naj ustrezno 
zastavijo cilje, povezane s tovrstnimi standardi;

4. podpira oblikovanje svetovnega mehanizma za ogljik v gozdovih v sklopu okvirne 
konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja; poziva države članice, naj 
podprejo svojo zavezo ustavitvi svetovnega krčenja gozdov z namenitvijo dela prihodkov 
od dražbe v sistemu EU za trgovanje z emisijami za zmanjšanje emisij zaradi krčenja 
gozdov v državah v razvoju;

5. ugotavlja, da bi bile lahko pravice zaradi gozdov na trgu ogljika srednjeročna in 
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dolgoročna sestavina v kombinaciji politik o krčenju gozdov; poudarja, da je treba končno 
odločitev o vključitvi pravic zaradi gozdov v evropskem sistemu za trgovanje z emisijami 
sprejeti po podrobni analizi izvedljivosti za vse potencialne mehanizme financiranja, po 
oceni izidov konference pogodbenic v Köbenhavnu in ugotovitvah iz pilotnih projektov;

6. obžaluje, da sporočilo kljub svojemu naslovu ne obravnava uničevanja gozdov; poziva 
Komisijo, naj razvije akcijske načrte in pilotne projekte ter v svoji gozdarski politiki 
pokaže zavezanost ne samo za ustavitev krčenja gozdov, pač pa tudi uničevanja gozdov 
(tudi v Evropski uniji), poleg tega pa naj razvije in ustanovi ustrezne sisteme za 
spremljanje, da bi pridobili ustrezne podatke o tleh in biomasi v gozdovih;

7. naroča predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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