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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. vítá zelenou knihu Komise o ochraně lesů a souvisejících informacích v EU: příprava lesů 
na změnu klimatu; zdůrazňuje úzkou vazbu mezi oblastmi lesnictví a zemědělství, jež jsou 
obě tímto jevem značně postiženy; domnívá se, že v zájmu zlepšení lesního hospodářství 
a ochrany lesů by měla být posílena strategie EU týkající se lesů; dále se domnívá, že by 
tato strategie měla být zaměřena jak na ochranu lesů, tak na udržitelné využívání zdrojů 
dřeva, neboť lesy poskytují řešení pro změnu klimatu i pro nové výzvy, a že by cílem této 
strategie mělo být dosáhnout vysoké míry odolnosti;

2. zdůrazňuje, že v souladu se zásadou subsidiarity by strategie týkající se lesů měla spadat 
především do pravomoci členských států, přičemž Evropská unie by měla poskytovat 
dodatečnou podporu; upozorňuje, že je třeba přijmout opatření na příslušné místní, 
regionální i vnitrostátní úrovni i na úrovni EU; zdůrazňuje, že takový strategický by rámec 
posílil koordinaci vnitrostátních opatření a opatření Společenství a zlepšil obraz Evropské 
unie při mezinárodních jednáních o boji proti změně klimatu;

3. domnívá se, že by Evropská unie měla přijmout opatření za účelem podpory, koordinace 
a doplnění iniciativ členských států týkajících se politiky v oblasti lesnictví při zohlednění 
odlišných regionálních podmínek, a to s cílem zajistit udržitelný rozvoj lesů, přispívat ke 
zlepšování životní úrovně evropských občanů a podporovat rozvoj venkovských oblastí 
prostřednictvím soudržného rámce, jenž by zahrnoval veškeré statky a funkce, které lesy 
poskytují a plní v hospodářské, sociální a kulturní oblasti i v oblasti životního prostředí;

4. podotýká, že dopady změny klimatu se budou lišit v závislosti na jednotlivých typech 
evropských lesů, což znamená, že o strategiích pro přizpůsobení se tomuto jevu 
a zmírnění jeho následků je nutné rozhodovat na regionální či místní úrovni; zároveň by 
však v případech, kdy činnost Společenství představuje jasnou přidanou hodnotu, měla být 
přijímaná opatření koordinována na úrovni EU; domnívá se, že by tyto strategie měly 
zohledňovat různé regionální podmínky pro lesnictví, a zvláště brát v úvahu odlišné 
možnosti a druhy ohrožení různých typů lesních stanovišť v severní a jižní Evropě;

5. konstatuje, že evropské lesy zaujímají 45 % plochy Evropské unie a že jsou zároveň spolu 
s primárním sektorem lesního hospodářství zdrojem přibližně 2,5 milionu pracovních míst 
s obratem 300 miliard eur; dále konstatuje, že lesy nemají jen zásadní význam pro životní 
prostředí, ale že rovněž přispívají k uskutečňování sociálních a hospodářských cílů, 
například díky těžbě dřeva, i ke zlepšování obecných životních podmínek a ochraně 
plodin a rozvíjejících se venkovských oblastí a že lesy jsou významným zdrojem příjmů 
nejen pro venkovská společenství, ale i pro národní ekonomiky, které pocházejí 
z udržitelné těžby dřeva i z činností souvisejících s využíváním lesních zdrojů, s lovem, 
rybolovem, cestovním ruchem a sběrem lesních plodů; bere rovněž na vědomí důležitý 
podíl lesů při prevenci požárů, sucha, dezertifikace a půdní eroze;

6. upozorňuje, že lesnictví úzce souvisí se zemědělstvím, protože většina vlastníků lesů 
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v Evropě současně působí i v zemědělství; uznává však, že lesnictví je svébytným 
odvětvím venkovské ekonomiky, zejména v oblastech, které jsou mimo dosah zemědělské 
činnosti nebo jsou mimořádně cenné z hlediska ochrany přírodního bohatství 
a volnočasových aktivit;

7. zdůrazňuje, že jelikož právní předpisy v oblasti lesnictví postihují miliony drobných 
vlastníků lesů, měly by politiky v této oblasti vždy usilovat o rovnováhu mezi 
respektováním vlastnických práv a povinností poskytovat veřejné služby;

8. domnívá se, že je možné, aby odvětví zemědělství a lesnictví fungovala jako integrovaný 
celek, a že ačkoliv jsou hlediska související s výrobou klíčová, nejsou neslučitelná 
s ochranou lesů a s dalšími přínosy, které z nich vyplývají, a že je nezbytné dosáhnout 
správné rovnováhy mezi oběma odvětvími a zajistit jejich vzájemnou interakci, například 
prostřednictvím efektivnějšího přidělování dostupných finančních prostředků; upozorňuje, 
že ochrana lesů slouží několika politickým cílům; konstatuje, že většina evropských 
opatření souvisejících s lesnictvím je v současné době financována z druhého pilíře SZP, 
a že je proto nutné, aby financování zemědělství ze strany EU pokračovalo nejméně na 
stejné úrovni, zatímco je rovněž nezbytné hledat v této oblasti další nástroje;

9. zdůrazňuje, že lesy jsou hlavním úložištěm uhlíku, a hrají proto zásadní roli v boji proti 
změně klimatu; považuje tedy za mimořádně důležité, aby Evropská unie vyhlásila 
společnou strategii pro boj proti faktorům způsobujícím degradaci lesů, jako jsou požáry 
a znečištění ovzduší;

10. konstatuje, že zemědělství a lesní ekosystémy jsou citlivé na změnu klimatu, jejíž projevy 
jsou stále rozšířenější a zhoršují se co do četnosti, závažnosti a intenzity, neboť poškození 
lesů způsobované jevy, jako jsou lesní požáry a škůdci, je obrovské a v mnoha regionech 
světa dochází k nekontrolovanému odlesňování; konstatuje však, že podle studie „Stav 
evropských lesů v roce 2007“ se během posledních 15 let lesní plocha v Evropě rozšířila 
o přibližně 13 milionů hektarů; zdůrazňuje, že lesy se významným způsobem podílejí 
na regulaci průtoku vodních toků, zajišťování kvality vody, ochraně vodních zdrojů, 
zachování krajiny a úrodnosti půdy a ochraně před půdní erozí (zejména v horských 
oblastech) a dezertifikací (zejména v suchých oblastech), přičemž všechny tyto aspekty 
mají význam pro zemědělství;

11. zdůrazňuje, že pro udržení a rozvoj zemědělství má zásadní význam rozmanitost druhů 
a že lesy mají rozhodující podíl na zachování biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
biologická rozmanitost, kterou zajišťují lesní ekosystémy, a ekologické funkce těchto 
ekosystémů jsou považovány za součást dědictví lidstva;

12. zdůrazňuje, že strategie EU v oblasti lesního hospodářství z roku 1998 a akční plán EU 
pro lesnictví z roku 2006 by měly být aktualizovány tak, aby zahrnovaly problematiku 
změny klimatu a širší otázky týkající se ochrany lesů;

13. je toho názoru, že aktivní lesní hospodářství je důležité pro plnění strategie Evropa 2020 
a jejího klíčového cíle vytváření růstu a pracovních míst, stejně jako pro energetickou 
strategii EU, a že velký potenciál lesů jakožto zdroje obnovitelné energie a přirozeně 
obnovitelných materiálů není v současné době dostatečně využíván; v tomto ohledu vítá 
iniciativu Komise na zahájení veřejných konzultací týkajících se úlohy, kterou 
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zemědělství a lesnictví hrají při uskutečňování cílů souvisejících ze změnou klimatu;

14. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy optimalizace snižování emisí uhlíku nahrazením 
produktů a konstrukčních materiálů, při jejichž výrobě vznikají velmi vysoké emise 
uhlíku, a optimalizace sekvestrace uhlíku větším využíváním dřeva; domnívá se, že 
rozšíření systému Společenství EU ETS na lesy maximalizuje podíl lesnictví na boji proti 
změně klimatu, neboť mu umožňuje přístup k mechanismům trhu s „uhlíkovými kredity“;

15. upozorňuje, že je nutné, aby Komise urychleně vyřešila nesrovnalosti mezi cíli právních 
předpisů, které mají dopad na lesnickou a zemědělskou politiku; žádá, aby byly jednotlivé 
politiky EU soudržné, zejména politiky týkající se lesnictví a zemědělství, ale i politiky 
v oblasti obnovitelné energie, biologické rozmanitosti, průmyslu, výzkumu a strategie 
Evropa 2020;

16. připomíná, že zemědělci napomáhají rozšiřování lesních zdrojů tím, že vysazují stromy, 
používají stratifikované zemědělsko-lesnické systémy nebo zalesňují méně kvalitní půdu 
nebo půdu nevhodnou pro efektivní zemědělské postupy, a že přispívají k zavádění 
určitých ochranných systémů a k identifikaci odolných druhů; domnívá se, že by EU měla 
pokračovat v podpoře výsadby lesů v rámci vnitrostátních programů rozvoje venkova 
a současně zajistit, aby tyto iniciativy nenarušovaly fungování trhu;

17. domnívá se, že vlastníci lesů by měli věnovat zvláštní pozornost volně žijícím druhům 
zvířat a volně rostoucím druhům rostlin, které přirozeně kolonizují zvláštní stanoviště 
vytvářená lesy, neboť pomáhají zachovávat biologickou rozmanitost;

18. domnívá se, že vzhledem k potřebě efektivního výzkumu „obranného potenciálu“ lesních 
ekosystémů, prognostického výzkumu a výzkumu strategií ke zmírňování dopadů změny 
klimatu na celé odvětví lesního hospodářství a dřevařství je zapotřebí koordinace 
a financování na úrovni EU;

19. domnívá se, že lesy vytvářejí neocenitelné veřejné statky, za což trh dosud poskytuje 
nedostatečnou odměnu, a že Evropská unie by prostřednictvím finančních nástrojů měla 
vlastníkům lesů poskytovat podporu, informace a pobídky jako kompenzaci za úsilí, které 
věnují provádění opatření na ochranu genetické rozmanitosti lesů; znovu potvrzuje postoj 
Parlamentu týkající se skutečnosti, že je třeba poskytovat odpovídající úroveň finančních 
prostředků na opatření EU v oblasti lesnictví a odměňovat zemědělce a lesníky za to, že 
tyto veřejné statky zajišťují, včetně zohlednění dopadů ukládání a substituce uhlíku 
v souvislosti s používáním dřeva; zdůrazňuje, že tyto motivační mechanismy EU by 
neměly narušovat řádně fungující trh s dřevařskými produkty, s papírem a s buničinou 
a v oblasti výroby energie;

20. domnívá se, že EU může podporovat, koordinovat a doplňovat opatření přijímaná 
členskými státy s cílem stanovit pokyny pro osvědčené postupy, aby přispěla k zajištění 
odolnosti lesů vůči dopadům změny klimatu; dále se domnívá, že by tyto pokyny měly být 
přizpůsobeny potřebám vlastníků a místních společenství a vycházet ze zásad udržitelného 
řízení; zdůrazňuje, že přílišná regulace povede ke snížení konkurenceschopnosti 
dřevařských produktů ve srovnání s neobnovitelnými a energeticky náročnými materiály, 
jako jsou plasty, hliník a beton, a pro EU tak bude těžší dosáhnout klimatických cílů;
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21. domnívá se, že je nutné zlepšovat a podporovat organizace vlastníků lesů, aby 
obhospodařovaly lesy udržitelným způsobem, protože tento přístup je klíčovým nástrojem 
pro dosažení rovnováhy při zajišťování mnoha statků a funkcí, které lesy mohou 
poskytovat a plnit, a zároveň je i základem pro přizpůsobování se změně klimatu; dále se 
domnívá, že by tyto organizace měly rovněž stimulovat v současné době nevyužitý 
potenciál dřevařství a posílit vyjednávací postavení vlastníků lesů v dřevařském 
obchodním řetězci; považuje za nezbytné podpořit vytvoření evropské sítě organizací 
vlastníků lesů s cílem prosazovat výměnu informací a osvědčených postupů a dosáhnout 
koncentrace nabídky;

22. domnívá se, že by EU měla podporovat udržitelné lesní hospodářství financováním 
lesnických činností, které jsou pro tento druh hospodářství přínosem, a že je třeba 
podněcovat vytváření orgánů lesního hospodářství, zejména v oblastech, pro které jsou 
příznačné malé lesy, přičemž zvláštní pozornost je v této souvislosti třeba věnovat 
lesnickým podnikům, jež jsou většinou malé a střední velikosti a jež je třeba podporovat 
v modernizaci a restrukturalizaci, která jim umožní čelit novým výzvám vzniklým 
v důsledku změny klimatu, boje proti nezákonné těžbě dřeva, hospodářské krize 
a mezinárodní konkurence;

23. zdůrazňuje rovněž klíčovou úlohu zemědělců při prevenci požárů; domnívá se proto, že je 
nutné zajistit, aby zemědělství zůstalo životaschopnou činností, a tak umožňovalo zmírnit 
pokles produktivity venkovských oblastí a jejich vylidňování, neboť tento trend by značně 
zvýšil riziko požárů;

24. upozorňuje, že vytrvalá sucha zapříčiněná změnou klimatu způsobila v posledních letech 
v některých členských státech rozšíření lesních požárů; připomíná návrhy týkající se 
lesních požárů, které již Parlament předložil ve svém stanovisku k prevenci přírodních 
katastrof a katastrof způsobených člověkem, zejména v souvislosti s potřebou solidarity 
mezi členskými státy, přínosy evropské pracovní skupiny a evropskou databází záznamů 
o hospodářských a sociálních katastrofách, včetně zmapování oblastí s vyšším stupněm 
ohrožení; připomíná, že je důležité, aby byly v rámci projektů zalesňování a opětovného 
zalesňování upřednostňovány původní druhy, vícedruhová výsadba a smíšené lesy; 
připomíná rovněž své návrhy týkající se lepšího fungování evropského Fondu solidarity 
a potřeby větších provozních kapacit a koordinace mezi jednotlivými nástroji 
Společenství, které působí v oblasti přírodních katastrof;

25. upozorňuje na skutečnost, že ostrovy a nejvzdálenější regiony čelí při likvidaci požárů 
ještě dalším obtížím; žádá, aby se těmto regionům dostalo zvláštního zacházení 
prostřednictvím různých finančních nástrojů, které jsou k dispozici, mj. Fondu solidarity;

26. zdůrazňuje, že v zájmů zmírňování důsledků změny klimatu je nutné zavést opatření 
k upevnění finanční stability investic do lesního hospodářství, jako jsou podpory na 
pojištění;

27. podporuje opatření na úrovni EU týkající se vytvoření systému monitorování lesů, 
poskytování informací o lesích, jež by přispělo ke zlepšení lesního hospodářství, 
a monitorování abiotických i biotických hrozeb v nadnárodním měřítku.
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