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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije z naslovom „O varstvu gozdov in informacijah o stanju 
gozdov v EU: Kako pripraviti gozdove na podnebne spremembe“; poudarja, da sta 
gozdarstvo in kmetijstvo tesno povezana in je ta pojav obe področji močno prizadel; meni, 
da je treba strategijo EU za gozdove okrepiti zaradi boljšega upravljanja in ohranjanja 
gozdov, da je treba to strategijo usmeriti v varstvo gozdov in trajnostno rabo lesnih virov, 
saj so rešitve za podnebne spremembe in novi izzivi ravno v gozdovih, ter da mora biti cilj 
te strategije doseči visoko raven odpornosti;

2. poudarja, da bi morala strategija za gozdove ostati v skladu z načelom subsidiarnosti 
prednostna naloga držav članic, Evropska unija pa bi jo morala dodatno podpirati; 
poudarja, da je treba ukrepe sprejemati na ustrezni lokalni ali regionalni ravni, ravni držav 
članic ali EU; poudarja da bi tak strateški okvir okrepil usklajenost nacionalnih ukrepov in 
ukrepov Skupnosti ter povečal ugled Evropske unije pri mednarodnih pogajanjih o boju 
proti podnebnim spremembam;

3. meni, da bi morala Evropska unija začeti podpirati, usklajevati in dopolnjevati pobude 
držav članic na področju gozdarske politike in pri tem upoštevati različne regionalne 
pogoje s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja gozdov, hkrati pa prispevati k večji 
kakovosti življenja evropskih državljanov in spodbujati razvoj podeželskih območij s 
skladnim okvirom za vse vseh izdelke in storitve, ki jih gozdovi zagotavljajo na 
gospodarskem, družbenem, kulturnem in okoljskem področju;

4. ugotavlja, da bodo podnebne spremembe različno vplivale na posamezne vrste evropskih 
gozdov, zato je treba strategije prilagajanja in ublažitve opredeljevati na regionalni ali 
lokalni ravni, če pa je očitno, da ima ukrepanje Skupnosti dodano vrednost, je treba 
ukrepe usklajevati na ravni EU; meni, da morajo te strategije upoštevati različne 
regionalne pogoje za gozdarstvo, zlasti pa sprejeti različne možnosti in ogroženost 
gozdnega okolja v severni in južni Evropi;

5. ugotavlja, da je 45 % ozemlja Evropske unije pokritega z gozdovi, da je z njimi in 
sorodnimi industrijami povezanih približno 2,5 milijonov delovnih mest in 300 milijard 
EUR prometa, da gozdovi niso samo bistveni za okolje, ampak tudi prispevajo k 
doseganju socialnih in ekonomskih ciljev, na primer dajejo les, izboljšujejo splošno 
življenjsko okolje, varujejo pridelke in podeželska območja v razvoju, da so gozdovi 
glavni vir financiranja za poljedelska združenja in nacionalna gospodarstva, če prihodek 
izvira iz trajnostnega izkoriščanja lesa, gozdarskih dejavnosti, lova, ribolova, turizma in 
nabiranja jagodičevja ter ugotavlja, da gozdovi pomembno prispevajo k preprečevanju 
požarov, suše, dezertifikacije in erozije tal;

6. meni, da je izkoriščanje gozdov tesno povezano s kmetijstvom, saj je v Evropi večina 
lastnikov gozdov tudi kmetov; priznava pa, da je gozdarstvo neodvisen sektor 
gospodarskih dejavnosti na podeželju, zlasti na območjih, ki so onkraj dosega kmetijstva 
ali so še posebej dragocena za ohranjanje narave in dejavnosti za prosti čas;
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7. poudarja, da bi morale gozdarske politike glede na to, da gozdarska zakonodaja vpliva na 
milijone malih lastnikov gozdov, vedno iskati ravnotežje med upoštevanjem 
premoženjskih pravic lastnikov in zahtevo po skrbi za javno dobro;

8. meni, da bi se lahko gozdarstvo in kmetijstvo združila v delujočo celoto in da kljub temu, 
da so vprašanja glede proizvodnje bistvenega pomena, le niso v nasprotju z varstvom 
gozdov ali drugimi prednostmi, ki jih ponujajo, ter da je treba doseči pravo ravnovesje 
med obema sektorjema in zagotoviti njuno vzajemno delovanje, na primer prek 
učinkovitejšega dodeljevanja sredstev, ki so na voljo; poudarja, da varstvo gozdov služi 
številnim političnim ciljem; ugotavlja, da se največ evropskih ukrepov v zvezi z 
gozdarstvom danes financira iz drugega stebra Skupne kmetijske politike in da je treba 
zato ohraniti isto raven financiranja EU za področje kmetijstva, hkrati pa je treba poiskati 
tudi druge instrumente zanj;

9. poudarja, da so gozdovi glavni ponor ogljika in imajo zato bistveno vlogo v boju proti 
podnebnim spremembam; zato se mu zdi življenjsko pomembno, da Evropska unija uvede 
skupno strategijo za boj proti dejavnikom, ki povzročajo propadanje gozdov, kot so požari 
in onesnaževanje zraka;

10. ugotavlja, da so kmetijstvo in gozdni ekosistemi občutljivi na vse bolj številne in pogoste, 
vse hujše in bolj intenzivne podnebne spremembe, saj je v številnih regijah na svetu 
nastala škoda v gozdovih, ki so jo povzročili na primer gozdni požari ali škodljivci ter 
množično in nenadzorovano krčenje gozdov; vendar opaža, da se je z gozdovi prekrito 
območje v Evropi glede na študijo Stanje evropskih gozdov v letu 2007 v zadnjih 15 letih 
povečalo za približno 13 milijonov hektarjev; opozarja, da imajo gozdovi pomembno 
vlogo pri uravnavanju vodotokov, zagotavljanju kakovosti vode, varovanju vodnih virov, 
ohranjanju rodovitnosti tal ter varovanju tal pred erozijo (zlasti v gorskih regijah) in 
dezertifikacijo (zlasti v sušnih območjih), kar je bistveno za kmetijstvo;

11. opozarja, da je raznolikost vrst bistvena za ohranjanje in razvoj kmetijske proizvodnje ter 
da so gozdovi izredno pomembni pri obvladovanju izzivov ohranjanja biotske 
raznovrstnosti; poudarja, da so biotska raznovrstnost, ki jo zagotavljajo gozdni ekosistemi, 
in okoljske funkcije, ki jih opravljajo, del dediščine človeštva;

12. poudarja, da je treba gozdarsko strategijo EU iz leta 1998 in Akcijski načrt za gozdarstvo 
iz leta 2006 posodobiti, da bodo vključeni tudi razsežnost podnebnih sprememb in širša 
vprašanja varstva gozdov;

13. meni, da aktivno upravljanje gozdov bistveno prispeva k strategiji EU2020 in njeni 
bistveni prvini, to je k ustvarjanju rasti in delovnih mest, ter k energetski strategiji EU in 
da je veliki potencial gozdov kot obnovljivega vira energije, ki zagotavlja tudi naravno 
obnovljive surovine, trenutno premalo izkoriščen; zato pozdravlja pobudo Komisije za 
javno posvetovanje o vlogi kmetijstva in gozdarstva pri uresničevanju ciljev, povezanih s 
podnebnimi spremembami;

14. poziva Komisijo, naj predstavi predloge, kako bi lahko čim bolj zmanjšali emisije CO2 z 
zamenjavo proizvodov in gradbenih materialov, pri izdelavi katerih se v ozračje sproščajo 
velike količine CO2, in izboljšali skladiščenje ogljika z večjo uporabo lesa; meni, da 
vključitev gozdov v sistem EU za trgovanje z emisijami povečuje prispevek gozdarskega 
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sektorja k boju proti podnebnim spremembam s tem, saj daje gozdarstvu dostop do 
tržnega mehanizma „ogljikovega dobropisa“;

15. poudarja, da mora Komisija nemudoma obravnavati odstopanja med cilji zakonodaje, ki 
vplivajo na gozdove in kmetijsko politiko; poziva k povezovanju različnih politik EU, 
zlasti o gozdarstvu in kmetijstvu, pa tudi politik o energiji iz obnovljivih virov, biotski 
raznovrstnosti, industriji, raziskavah in strategiji EU2020;

16. opozarja, da kmetje prispevajo k večanju gozdnih površin s sajenjem dreves, uporabo 
stratificiranih kmetijsko-gozdarskih sistemov ali pogozdovanjem degradiranih tal ali tal, 
ki niso primerna za učinkovite načine kmetovanja, ter k ustvarjanju nekaterih sistemov 
zaščite in opredelitvi obstojnih vrst; meni, da bi morala Evropska unija še naprej podpirati 
pogozdovanje v okviru nacionalnih programov za razvoj podeželja, pri tem pa zagotoviti, 
da te pobude ne posegajo v trg;

17. meni, da bi morali lastniki gozdov nameniti posebno pozornost prosto živečim rastlinskim 
in živalskim vrstam, ki naravno poseljujejo posebne habitate, ki jih tvorijo gozdovi, saj 
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti;

18. meni, da sta glede na potrebo po učinkoviti raziskavi varovalnega potenciala gozdnih 
ekosistemov, prognostični raziskavi in raziskavi strategij za blažitev učinkov podnebnih 
sprememb za celoten gozdarski in lesarski sektor potrebna usklajenost in financiranje na 
ravni EU;

19. meni, da so gozdovi neprecenljiva javna dobrina, kar na trgu doslej ni bilo zadosti 
cenjeno, in da bi morala Evropska unija lastnikom gozdov nuditi s finančnimi instrumenti 
pomoč, informacije in spodbude ter jih tako nagraditi za njihova prizadevanja pri 
izvajanju ukrepov varstva genetske raznolikosti gozdov; ponovno poudarja svoje stališče, 
da je treba za gozdarske ukrepe EU zagotoviti primerne ravni sredstev, nagrade za kmete 
in gozdarje, ki zagotavljajo te javne dobrine, ter upoštevati učinke skladiščenja in 
nadomeščanja pri uporabi lesa; poudarja, da ti evropski mehanizmi spodbud ne smejo 
posegati v pravilno delujoči trg lesnih izdelkov, papirja, celuloze in proizvodnje energije;

20. meni, da lahko EU podpira, usklajuje in dopolnjuje ukrepe držav članic za opredelitev 
smernic najboljše prakse in tako prispeva k odpornosti gozdov na posledice podnebnih 
sprememb, in da morajo biti te smernice prilagojene potrebam lastnikov in lokalnih 
skupnosti ter morajo temeljiti na načelih trajnostnega upravljanja; poudarja, da bo 
pretirana regulacija zmanjšala konkurenčnost lesnih izdelkov v primerjavi z 
neobnovljivimi in energijsko intenzivnimi materiali, kot so plastika, aluminij in beton, kar 
bo EU otežilo doseganje podnebnih ciljev;

21. meni, da je treba izboljšati združenja lastnikov gozdov in jih spodbujati k trajnostnemu 
upravljanju gozdov, poglavitnemu za zagotavljanje uravnotežene oskrbe z vsemi 
dobrinami in storitvami, ki jih lahko gozdovi zagotavljajo, hkrati pa je temeljni dejavnik 
za prilagajanje podnebnim spremembam, ter da bi morala ta združenja povečati 
neizkoriščene potenciale lesa in okrepiti pogajalsko moč lastnikov gozdov v verigi 
trgovanja z lesom; meni, da je treba spodbuditi povezovanje organizacij lastnikov gozdov 
v Evropi v mrežo, da bi se omogočila izmenjava informacij in najboljše prakse ter strnila 
ponudba;
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22. meni, da bi morala EU podpirati trajnostno upravljanje z gozdovi s financiranjem 
gozdarskih dejavnosti, ki ji koristijo, in da je treba spodbujati oblikovanje gozdarskih 
upravljalnih organov, zlasti na področjih, pokritih z majhnimi gozdovi, ter da bi bilo treba 
v zvezi s tem posvetiti posebno pozornost gozdarskim podjetjem, ki so večinoma mala ali 
srednja in ki potrebujejo spodbudo za modernizacijo in prestrukturiranje, da bi lahko 
zadostila novim izzivom, ki nastajajo zaradi podnebnih sprememb, boja proti nezakoniti 
sečnji, gospodarske krize in mednarodne konkurence;

23. prav tako poudarja pomembno vlogo kmetov pri preprečevanju požarov; zato meni, da je 
nujno zagotoviti, da bo kmetijstvo ostalo ekonomsko uspešna dejavnost, da bi zajezili 
opuščanje proizvodnje in izseljevanje podeželskih območij, saj bi to znatno poslabšalo 
požarne razmere;

24. poudarja, da so nenehne suše, ki so posledica podnebnih sprememb, v zadnjih letih 
povzročile širjenje gozdnih požarov v nekaterih državah članicah; opozarja na svoje 
predloge glede gozdnih požarov, ki jih je že izrazil v svojem mnenju o preprečevanju 
naravnih nesreč in nesreč, ki jih je povzročil človek, zlasti v zvezi s potrebo po 
solidarnosti med državami članicami, prednostmi evropske delovne skupine in baze 
podatkov za shranjevanje podatkov o gospodarskih in socialnih nesrečah, pa tudi v zvezi z 
izrisom bolj izpostavljenih območij; ponovno opozarja, da je pri projektih pogozdovanja 
in obnove gozdov treba dati prednost domorodnim in raznolikim vrstam ter mešanim 
gozdovom; prav tako opozarja na svoj predlog o boljšem delovanju Evropskega 
solidarnostnega sklada ter na potrebo po operacijskih zmogljivostih in usklajenosti med 
različnimi instrumenti Skupnosti na področju naravnih nesreč;

25. opozarja na dodatne težave, ki pestijo otoke in najbolj oddaljene regije pri spoprijemanju s 
požari; poziva, naj se tem regijam zagotovi posebna obravnava prek različnih 
razpoložljivih finančnih instrumentov, tudi prek solidarnostnega sklada;

26. poudarja, da je treba za blažitev posledic podnebnih sprememb uvesti ukrepe, ki bodo 
prispevali k finančni stabilnosti naložb v gozdove, kot je na primer pomoč pri 
zavarovanju;

27. podpira ukrepe na ravni EU v zvezi z razvojem na področju sistema za spremljanje stanja 
gozdov, zagotavljanjem informacij o gozdovih, ki bodo pomagale izboljšati upravljanje 
gozdov, ter spremljanjem abiotskih in biotskih nevarnosti na nadnacionalni ravni.
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