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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. víta zelenú knihu Komisie o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ: Príprava lesov 
na zmenu klímy; zdôrazňuje úzku spojitosť medzi lesným hospodárstvom a 
poľnohospodárstvom, na ktoré má tento jav zásadný vplyv; domnieva sa, že je potrebné 
posilniť stratégiu EÚ v oblasti lesov s cieľom zlepšiť lesné hospodárstvo a ochranu lesov, 
že táto stratégia by sa mala zamerať na ochranu lesov a zároveň na udržateľné využívanie 
zdrojov dreva, pretože lesy poskytujú riešenie problému zmeny klímy a nových výziev, a 
že cieľom tejto stratégie by malo byť dosiahnuť vysokú mieru odolnosti;

2. poukazuje na to, že v súlade so zásadou subsidiarity by politika lesného hospodárstva 
mala aj naďalej patriť predovšetkým do právomoci členských štátov, s dodatočnou 
podporou Európskej únie; poukazuje na to, že je potrebné prijať opatrenia na príslušnej 
miestnej a regionálnej úrovni, ako aj na úrovni členských štátov a EÚ; zdôrazňuje, že 
strategický rámec by zlepšil koordináciu opatrení na úrovni štátov a Spoločenstva a 
posilnil by pôsobenie Európskej únie v medzinárodných rokovaniach o boji proti zmene 
klímy;

3. domnieva sa, že Európska únia by mala prijímať opatrenia na podporu, koordináciu 
a doplnenie iniciatív členských štátov v politike lesného hospodárstva, s prihliadnutím na 
odlišné regionálne podmienky, s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj lesov a zároveň 
napomáhať rast kvality života európskych občanov a podporovať rozvoj vidieckych 
oblastí prostredníctvom súdržného rámca pre všetky tovary a služby, ktoré poskytujú lesy 
v hospodárskej, sociálnej, kultúrnej a environmentálnej oblasti;

4. poznamenáva, že zmena klímy bude mať rozdielny vplyv na jednotlivé druhy európskych 
lesov, čo znamená, že o stratégiách prispôsobovania sa a zmierňovania dôsledkov sa musí 
rozhodovať na regionálnej alebo miestnej úrovni, avšak tam, kde činnosť Spoločenstva 
predstavuje jasnú pridanú hodnotu, by sa opatrenia mohli koordinovať na úrovni EÚ; 
domnieva sa, že v týchto stratégiách by sa mala venovať maximálna pozornosť 
rozdielnym regionálnym podmienkam lesného hospodárstva, a najmä by sa mali vziať do 
úvahy rôzne možnosti a hrozby pre lesné prostredie v severnej a južnej Európe;

5. konštatuje, že európske lesy zaberajú 45 % plochy Európskej únie, že lesy spolu s 
priemyselnými odvetviami, ktoré sú založené primárne na lesnom hospodárstve, 
predstavujú zároveň okolo 2,5 milióna pracovných miest a obrat 300 miliárd EUR, že lesy 
majú nielen základný význam pre životné prostredie, ale prispievajú aj k dosahovaniu 
sociálnych a hospodárskych cieľov, napríklad tým, že poskytujú drevo, zlepšujú celkové 
životné prostredie a chránia plodiny a rozvíjajúce sa vidiecke oblasti, a že lesy sú 
významným finančným zdrojom nielen pre vidiecke spoločenstvá, ale aj pre národné 
hospodárstva, keďže udržateľná ťažba dreva a činnosti súvisiace s lesným hospodárstvom, 
poľovníctvo, rybolov, cestovný ruch a zber lesných plodov sú zdrojom príjmov, a 
poukazuje na to, že lesy významne prispievajú k prevencii požiarov, suchých období a 
dezertifikácie a erózie pôdy;
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6. domnieva sa, že využívanie lesov je úzko spojené s poľnohospodárstvom, keďže vlastníci 
lesov v Európe sú zväčša zároveň aj poľnohospodármi; uznáva však, že lesné 
hospodárstvo je samostatné odvetvie vidieckeho hospodárstva, najmä v oblastiach, ktoré 
sú nedostupné pre poľnohospodárstvo alebo sú obzvlášť cenné z hľadiska ochrany prírody 
a rekreačných činností;

7. zdôrazňuje, že politiky v oblasti lesného hospodárstva by mali vždy udržiavať rovnováhu 
medzi rešpektovaním vlastníckych práv majiteľov a požiadavkou poskytovať verejné 
služby, keďže právne predpisy v oblasti lesníctva sa týkajú miliónov drobných vlastníkov 
lesov;

8. domnieva sa, že poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo môžu fungovať ako integrovaný 
celok, a hoci aspekty výroby majú kľúčový význam, nie sú nezlučiteľné s ochranou lesov 
a ich ďalšími prínosmi, a že je potrebné dosiahnuť správnu rovnováhu medzi oboma
odvetviami a zabezpečiť ich vzájomnú súčinnosť, napríklad prostredníctvom 
efektívnejšieho rozdeľovania dostupných finančných prostriedkov; zdôrazňuje, že ochrana 
lesného hospodárstva slúži viacerým politickým cieľom; konštatuje, že väčšina 
európskych opatrení súvisiacich s lesným hospodárstvom je v súčasnosti financovaná z 
druhého piliera SPP, preto musí financovanie poľnohospodárstva z EÚ pokračovať aspoň 
na rovnakej úrovni, pričom je potrebné hľadať v tejto oblasti aj ďalšie nástroje;

9. zdôrazňuje, že lesy hrajú hlavnú úlohu pri zachytávaní uhlíka, a majú tak kľúčový význam 
v boji proti zmene klímy; považuje preto za veľmi dôležité, aby Európska únia zaviedla 
spoločnú stratégiu v boji proti javom poškodzujúcim lesy, ako sú požiare a znečistenie 
ovzdušia;

10. konštatuje, že poľnohospodárstvo a lesné ekosystémy sú citlivé na zmenu klímy a jej 
prejavy, ktorých množstvo, frekvencia, závažnosť a intenzita sa neustále zvyšujú, pretože 
v mnohých regiónoch sveta dochádza k poškodzovaniu lesov v dôsledku lesných 
požiarov, škodcov a masívneho nekontrolovaného odlesňovania; konštatuje však, že 
podľa štúdie Stav európskych lesov 2007 sa územie pokryté lesmi v Európe za posledných 
15 rokov rozšírilo približne o 13 miliónov hektárov; upozorňuje na skutočnosť, že lesy 
plnia významnú úlohu, pokiaľ ide o reguláciu vodných tokov, úroveň kvality vody, 
ochranu vodných zdrojov , ochranu krajiny, zachovanie úrodnosti pôdy a ochranu pôdy 
pred eróziou (najmä v horských regiónoch) a dezertifikáciou (najmä v suchých 
oblastiach), čo sú všetko prvky dôležité pre poľnohospodárstvo;

11. pripomína, že rozmanitosť druhov je nevyhnutná na udržanie a rozvoj poľnohospodárstva 
a že lesy vo veľkej miere prispievajú k zachovaniu biodiverzity; zdôrazňuje, že 
biodiverzita zabezpečená lesnými ekosystémami, ako aj ekologické funkcie, ktoré 
ekosystémy plnia, sa považujú za súčasť dedičstva ľudstva;

12. zdôrazňuje, že stratégia EÚ v oblasti lesného hospodárstva z roku 1998 a akčný plán pre 
lesy z roku 2006 by sa mali aktualizovať tak, aby zahrnuli problematiku zmeny klímy a 
širšie otázky týkajúce sa ochrany lesov;

13. domnieva sa, že aktívne lesné hospodárstvo hrá dôležitú úlohu, pretože prispieva 
k plneniu stratégie EÚ 2020 a jej kľúčovej časti – tvorby rastu a pracovných miest, ako 
aj energetickej stratégie EÚ, a že značný potenciál lesov ako obnoviteľného zdroja energie 
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nie je v súčasnosti dostatočne využitý; víta preto iniciatívu Komisie začať verejnú 
diskusiu o úlohe poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pri dosahovaní cieľov 
spojených so zmenou klímy;

14. vyzýva Komisiu, aby navrhla spôsoby optimalizácie znižovania emisií uhlíka 
nahrádzaním výrobkov a stavebných materiálov, pri výrobe ktorých sa uvoľňujú veľké 
emisie uhlíka, a spôsoby optimalizácie sekvestrácie uhlíka intenzívnejším využívaním 
dreva; domnieva sa, že začlenením lesov do systému Spoločenstva EU ETS sa bude 
odvetvie lesného hospodárstva v maximálnej miere podieľať na boji proti zmene klímy, 
pretože získa prístup k mechanizmom trhu s uhlíkovými kreditmi;

15. poukazuje na to, že je potrebné, aby sa Komisia urýchlene zaoberala nezrovnalosťami 
medzi cieľmi právnych predpisov, ktoré sa týkajú politiky lesného hospodárstva a 
poľnohospodárskej politiky; žiada súdržnosť jednotlivých politík EÚ, najmä politiky 
lesného hospodárstva a poľnohospodárskej politiky, ale aj politík týkajúcich sa 
obnoviteľnej energie, biodiverzity, priemyslu, výskumu a stratégie Európa 2020;

16. pripomína skutočnosť, že poľnohospodári prispievajú k zvyšovaniu lesných zdrojov 
výsadbou stromov, používaním stratifikovaných poľnohospodársko-lesníckych systémov 
a zalesňovaním nekvalitnej pôdy alebo pôdy, ktorá nie je vhodná na efektívne 
poľnohospodárske využitie, ako aj prispievaním k vytváraniu určitých ochranných 
systémov a zisťovaním odolných druhov; domnieva sa, že Európska únia by mala naďalej 
poskytovať pomoc pri zalesňovaní v rámci vnútroštátnych programov rozvoja vidieka, 
pričom musí zabezpečiť, aby tieto iniciatívy nenarúšali trh;

17. domnieva sa, že vlastníci lesov by mali venovať osobitnú pozornosť voľne žijúcim 
druhom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v osobitných prírodných stanovištiach v lesoch, 
pretože pomáhajú zachovať biodiverzitu;

18. domnieva sa, že vzhľadom na potrebu efektívneho výskumu v oblasti „obranného 
potenciálu“ lesných ekosystémov, prognostického výskumu a výskumu stratégií 
zmierňovania vplyvu zmeny klímy na celú oblasť lesného a drevárskeho odvetvia sa 
vyžaduje koordinácia a financovanie na úrovni EÚ;

19. domnieva sa, že lesy vytvárajú nevyčísliteľný verejný majetok, ktorý nie je na trhu zatiaľ 
dostatočne ocenený, a že Európska únia by mala v rámci nástrojov financovania 
poskytovať vlastníkom lesov pomoc, informácie a stimuly ako kompenzáciu za úsilie 
vynakladané pri plnení opatrení na ochranu genetickej rozmanitosti lesov; potvrdzuje 
svoje stanovisko, pokiaľ ide o potrebu primeraného financovania opatrení EÚ v oblasti 
lesného hospodárstva, odmeňovanie poľnohospodárov a lesníkov za zabezpečovanie tohto 
verejného majetku s prihliadnutím na zachytávacie a substitučné účinky spojené s 
vyžívaním dreva; poukazuje na to, že tieto európske podporné mechanizmy by nemali 
narúšať riadne fungovanie trhu s produktmi z dreva a trhu v oblasti výroby papiera, 
celulózy a energie;

20. domnieva sa, že EÚ môže podporovať, koordinovať a dopĺňať opatrenia členských štátov 
s cieľom stanoviť usmernenia pre najlepšie postupy, aby pomohla zabezpečiť odolnosť 
lesov voči vplyvom zmeny klímy, že tieto usmernenia by mali byť prispôsobené potrebám 
vlastníkov a miestnych spoločenstiev a mali by byť založené na zásadách udržateľného 



PE450.698v02-00 6/7 AD\850389SK.doc

SK

hospodárenia; zdôrazňuje, že nadmerná regulácia spôsobí nižšiu konkurencieschopnosť 
výrobkov z dreva v porovnaní s neobnoviteľnými a energeticky náročnými materiálmi, 
ako sú plasty, hliník a betón, a sťaží Európskej únii dosahovanie cieľov v oblasti klímy;

21. domnieva sa, že je potrebné zlepšovať a podporovať združenia vlastníkov lesov, aby 
hospodárili udržateľným spôsobom, pretože takýto prístup je hlavným nástrojom 
vyváženého dodávania viacerých tovarov a služieb, ktoré lesy poskytujú, a súčasne 
predstavuje základ pre prispôsobenie sa zmene klímy, a že tieto združenia by mali oživiť 
nevyužitý potenciál drevárstva a posilniť postavenie majiteľov v rokovaniach v 
drevárskom obchodnom reťazci; domnieva sa, že je dôležité podporovať vytvorenie siete 
organizácií vlastníkov lesov v Európe s cieľom napomáhať výmenu informácií a 
najlepších postupov a sústreďovať ponuku;

22. domnieva sa, že EÚ by mala podporovať udržateľné lesné hospodárstvo financovaním 
činností, ktoré sú pre lesníctvo užitočné, že je potrebné podporovať vytvorenie orgánov 
lesného hospodárstva, najmä v oblastiach, pre ktoré sú charakteristické malé lesy, a že 
osobitnú pozornosť treba v tomto smere venovať lesným podnikom, ktoré sú väčšinou 
malej alebo strednej veľkosti a ktoré treba podporovať v modernizácii a reštrukturalizácii, 
aby mohli čeliť novým výzvam, ktoré prináša zmena klímy, boj proti nezákonnej ťažbe 
dreva, hospodárska kríza a medzinárodná konkurencia;

23. zdôrazňuje tiež kľúčovú úlohu poľnohospodárov pri predchádzaní požiarom; preto sa 
domnieva, že je potrebné zabezpečiť, aby poľnohospodárstvo zostalo naďalej 
životaschopné a dokázalo zamedziť zastavenie produkcie a vyľudňovanie vidieckych 
oblastí, pretože v opačnom prípade by sa výrazne zhoršilo riziko lesných požiarov;

24. poukazuje na to, že pretrvávajúce suchá ako dôsledok zmeny klímy zapríčinili v 
posledných rokoch v niektorých členských štátoch šírenie lesných požiarov; pripomína 
svoje návrhy v súvislosti s lesnými požiarmi, vyjadrené v stanovisku o prevencii 
prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom, najmä čo sa týka potreby 
solidarity medzi členskými štátmi, prínosu európskej pracovnej skupiny a európskej 
databázy záznamov o hospodárskych a sociálnych katastrofách vrátane zmapovania 
oblastí so zvýšeným rizikom; pripomína, že je dôležité, aby sa v projektoch zalesňovania a 
opätovného zalesňovania uprednostňovali pôvodné druhy, viaceré druhy a zmiešané lesy; 
pripomína aj svoje návrhy, ktoré sa týkajú lepšieho fungovania Fondu solidarity 
Európskej únie a potreby väčšej prevádzkovej kapacity a koordinácie jednotlivých 
nástrojov Spoločenstva v oblasti prírodných katastrof;

25. upozorňuje na ďalšie problémy, ktorým čelia ostrovy a najvzdialenejšie regióny v 
súvislosti s požiarmi; požaduje osobitné riešenie problémov týchto regiónov 
prostredníctvom rôznych dostupných finančných nástrojov vrátane Fondu solidarity EÚ;

26. zdôrazňuje, že na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy je nevyhnutné zaviesť opatrenia, 
ktoré prispejú k finančnej stabilite investícií v oblasti lesného hospodárstva, ako je napr. 
pomoc pri poistení;

27. podporuje aktivity na úrovni EÚ v oblasti rozvoja systému monitorovania lesov, 
poskytovania informácií o lesoch, ktoré by prispeli k zlepšeniu lesného hospodárstva, a 
monitorovania možných abiotických i biotických ohrození, a to v nadnárodnom meradle.
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