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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k tomu, že rostoucí stromy odstraňují uhlík z atmosféry a jsou významným 
zdrojem a úložištěm uhlíku a že plocha evropských lesů se zvětšuje, odhaduje se, že 
množství uhlíku v dřevěné biomase v Evropě v současnosti roste tempem 116 milionů MT 
ročně,

B. vzhledem k tomu, že podle Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) je dlouhodobý 
trend šíření zalesněných ploch v Evropské unii stabilní,

C. vzhledem k tomu, že celková plocha lesů a jiných zalesněných ploch v Evropě činí 
177 milionů hektarů, tj. tvoří 42 % její rozlohy,

D. vzhledem k tomu, že přírodní podmínky v různých lesnatých regionech v Evropě se velice 
liší – od subarktických až po středomořské – a zahrnují i záplavová území a říční delty,

E. vzhledem k tomu, že lesy poskytují obživu milionům dělníků, podnikatelů a majitelů lesů 
a významně přispívají k ekonomickému růstu, zaměstnanosti a prosperitě,

F. vzhledem k tomu, že v roce 2005 činil obrat v tomto sektoru přibližně 380 miliard EUR, 
což tvoří asi 9 % evropského HDP,

G. vzhledem k tomu, že pro zachování rozmanitosti, zdraví a odolnosti lesů má zásadní 
význam udržitelné lesní hospodářství včetně ochrany lesů,

H. vzhledem k tomu, že aktivní a udržitelné lesní hospodářství je jedním z nejúčinnějších 
způsobů ukládání CO2 z atmosféry,

I. vzhledem k tomu, že lesnictví má význam zvláště ve venkovských oblastech a že 350 000 
podniků v odvětvích lesního hospodářství zaměstnává přibližně 3 miliony osob, tj. 8,6 % 
celkové pracovní síly ve výrobních odvětvích v Evropě,

1. vítá názor Komise, že na lesy je nutno pohlížet jako na jeden z hlavních nástrojů k 
odstranění faktorů, které přispívají ke změně klimatu, například tím, že zachycují CO2
z atmosféry; zdůrazňuje, že udržitelné lesní hospodářství, včetně ochrany a obnovy lesů 
v závislosti na konkrétních podmínkách v různých částech Evropy, má pro EU zásadní 
význam při dosahování cílů v oblasti klimatu a ochrany biologické rozmanitosti lesů, které 
poskytují četné ekosystémové služby (zdroj stavebního dřeva, služby spojené s ukládáním 
uhlíku, ochrana před přírodními pohromami) a kulturní služby (udržitelný cestovního 
ruch), jež jsou pro společnost nezbytně důležité;

2. domnívá se, že rozhodné kroky proti změně klimatu jsou zcela v souladu se snahou o další 
rozvoj lesního hospodářství jako významného sektoru evropské ekonomiky; soudí, že 
odvětví lesního hospodářství by se mělo dále rozvíjet, aby i v budoucnosti přispívalo k 
udržitelnému hospodářskému růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a boji proti 
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změně klimatu;

3. poukazuje na to, že v některých členských státech je lesnictví již nyní jednoznačně 
založeno na zásadě udržitelnosti, zatímco v jiných státech se principy udržitelnosti dosud 
v lesnictví plně neprosadily; tvrdí, že EU musí zajistit, aby každý členský stát přispíval k 
uplatňování udržitelného lesního hospodářství v pravém slova smyslu; zdůrazňuje, že EU 
by mohla zřídit informační centrum, které by poskytovalo členských státům nezbytné 
informace;

4. zdůrazňuje, že cílem evropských iniciativ v lesnictví by mělo být jak „přizpůsobení“ lesů 
změně klimatu, tak i monitorování a zlepšování jejich ochrany, zejména tam, kde se jedná 
například o vysoce kvalitní přírodní stanoviště;

5. bere na vědomí možný přínos evropské koordinace informací o lesnictví a dohledu nad 
cíli přizpůsobování se změně klimatu, cíli v oblasti zmírnění dopadů této změny a cíli 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie a přínos osvědčených postupů pro multifunkční 
udržitelné lesní hospodářství, zejména s ohledem na přeshraniční povahu úkolů, s nimiž je 
třeba se vypořádat;

6. rovněž žádá, aby různé politiky EU v oblasti lesnictví, zemědělství, obnovitelných zdrojů 
energie, biologické rozmanitosti a dalších environmentálních otázek byly vzájemně 
sladěny a aby byl rovněž zajištěn soulad mezi průmyslovou a výzkumnou politikou 
a strategií EU 2020;

7. zdůrazňuje, že v odvětví lesnictví je nutno zvýšit konkurenceschopnost prostřednictvím 
investic do inovací, výzkumu a vývoje mechanismů šíření nabytých poznatků;

8. poukazuje na to, k největším problémům, kterým evropské lesy čelí, patří lesní požáry, 
odlesňování, úbytek biologické rozmanitosti a tím i pokles odolnosti lesů, zamoření 
invazivními druhy, parazity a nákazami a jinými chorobami postihujícími lesy; poukazuje 
na to, že EU by měla tyto problémy řešit prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
spolupráci a šíření informací;

9. žádá Komisi, členské státy a regionální orgány, aby výrazně posílily úlohu lesů při 
ochraně před povodněmi, sesuvy půdy, požáry, úbytku biologické rozmanitosti 
a pohromami způsobenými extrémními povětrnostními jevy, přičemž při vývoji 
informačních systémů a přípravě systémů finančních podpor pro lesnictví zohlední otázky 
protipovodňové ochrany;

10. upozorňuje na význam celosvětové spolupráce ve správě i výzkumu při stanovování 
norem, osvědčených postupů a přenosu technologií a vědeckých poznatků, zejména 
v souvislosti se systémem snižování emisí v důsledku odlesňování v rozvojových zemích 
(REDD); rovněž zdůrazňuje, že pozitivní přínos systému REDD nebude možné 
spravedlivě rozdělit bez aktivní spolupráce a výměny osvědčených postupů; zdůrazňuje, 
že program GMES má velký význam pro mapování, monitorování a záznam zalesněných 
území na evropské a mezinárodní úrovni a že takto shromážděné informace mohou 
významně přispět k jednáním o změně klimatu v rámci OSN;

11. zdůrazňuje, že pro zachování produktivních a ochranných funkcí lesů a zajištění jejich 
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celkové rentability je nezbytné, aby lesní hospodářství bylo udržitelné, a klade důraz na 
to, že je nutné zvýšit odolnost lesů vůči změně klimatu a úbytku biologické rozmanitosti;

12. zdůrazňuje, že je nutné si všímat různých výzev, kterým politiky v oblasti lesnictví v EU 
musí čelit; zejména poukazuje na rozdíly v ekosystémech, vlastnických strukturách 
a problémech způsobených změnou klimatu v různých částech Evropy; poukazuje na to, 
že měření a monitoring je nutné provádět na vhodné úrovni – místní, regionální, státní či 
unijní; 

13. varuje před neomezeným komerčním využíváním lesních zdrojů, které velmi často vede 
k jejich nenávratnému zničení, zejména v případě přirozených lesních porostů;

14. zdůrazňuje, že lesy hrají důležitou úlohu v národních ekonomikách, zejména 
v regionálním rozvoji, a to zvláště ve venkovských oblastech, v nichž lesnictví 
významnou měrou přispívá k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, prosperitě, 
konkurenceschopnosti a atraktivitě regionů;

15. zdůrazňuje, že jelikož právní předpisy v oblasti lesnictví postihují miliony drobných 
vlastníků lesů, měla by opatření v této oblasti usilovat o rovnováhu mezi respektováním 
vlastnických práv majitelů lesů a povinností poskytovat veřejné služby;

16. zdůrazňuje, že lesnictví je přirozenou součástí integrované venkovské a regionální 
politiky, což je nutno vzít v potaz při diskusích o budoucnosti SZP po roce 2013, a že je 
rovněž nezbytné určit, zda jsou zapotřebí opatření týkající se lesního hospodářství;

17. uznává, že v mnoha případech mohou být v zalesněných oblastech zřízeny větrné 
elektrárny; domnívá se, že opatření týkající se projektů obnovitelných zdrojů energie 
a ochrany lesů nejsou ve vzájemném rozporu, nýbrž se doplňují;

18. uznává význam zachování a přírůstku lesních zdrojů v EU, zejména v členských státech, 
které jsou více zasaženy extrémními povětrnostními podmínkami a změnou klimatu, 
neboť lesy a lesnaté oblasti mají významné sociální, hospodářské a ekologické přínosy, 
a rovněž upozorňuje na to, že opatření na ochranu lesů by se měla zaměřovat na prevenci 
a adaptaci, a to tak, aby lesy neztrácely své produktivní, ekologické a sociální funkce;

19. domnívá se, že dřevní suroviny mohou fungovat jako nízkoenergetické náhražky 
materiálů, jejichž výroba je velmi náročná na energii, např. kovových slitin, plastů 
a betonu, které se běžně používají ve stavebnictví a jiných odvětvích;  upozorňuje na to, 
že přílišná regulace snižuje konkurenceschopnost stavebního dřeva ve srovnání s těmito 
neobnovitelnými materiály;

20. zdůrazňuje, že je třeba se zaměřit na dodavatelský řetězec surovin a zpracovaných 
produktů za účelem zaručení legality obchodu a ochrany lesů; zdůrazňuje, že řízení 
dodavatelského řetězce by mohlo pomoci zajistit rovnější podmínky, pro což by mohlo 
klíčovou úlohu hrát aktivní zapojení zainteresovaných stran a vzájemná spolupráce;

21. vyzývá k obezřetnosti a k bedlivému sledování lesních zdrojů, aby bioenergetické 
strategie a zvyšování těžby biomasy nevedly k snižování schopnosti lesů fungovat jako 
úložiště uhlíku, což by bylo v rozporu s politikou v oblasti změny klimatu;
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22. poukazuje na to, že zalesněné oblasti mají nesporný význam pro veřejnou bezpečnost, 
neboť chrání lidská obydlí před negativními dopady přírodních jevů;

23. poukazuje na to, že je důležité, aby soukromý sektor uznal, že zapojením do ochrany 
biologické rozmanitosti a lesů získá důvěryhodnost, publicitu a jiný finanční prospěch;

24. zdůrazňuje, že v zájmu udržitelného řízení lesů, přizpůsobení změně klimatu, informování 
veřejnosti a podpory užívání dřeva vyprodukovaného udržitelným způsobem je nutné 
posílit komunikační a informační činnost;

25. zdůrazňuje, že je důležité si vyměňovat zkušenosti s tím, jak společnosti a jednotlivá 
průmyslová odvětví mohou přispívat k plnění cílů v oblasti biologické rozmanitosti 
prostřednictvím koncepcí životního cyklu a jak mohou vytvářet vazby mezi ochranou 
biologické rozmanitosti a vytvářením zisku; 

26. konstatuje, že Evropa má v oblasti lesního hospodářství nesporné zkušenosti, které 
pocházejí z dlouholeté praxe tradičního lesnictví; požaduje nicméně další opatření 
v oblasti výzkumu, vzdělávání, komunikace a informovanosti týkající se rizik, které 
změna klimatu představuje pro lesy a lesnictví, a rovněž požaduje, aby regionální orgány 
a členské státy ve spolupráci se zainteresovanými stranami a Komisí prováděly 
dlouhodobé plánování; domnívá se, že je stále nutné provádět další výzkum zaměřený na 
absorpci CO2 různými typy lesních porostů;

27. požaduje další opatření v oblasti výzkumu, vzdělávání a informovanosti týkající se rizik, 
které změna klimatu představuje pro lesy a lesnictví, a rovněž požaduje, aby lesnické 
odvětví, regiony i členské státy prováděly dlouhodobé plánování; zdůrazňuje, že je třeba 
zlepšit koordinaci evropských a vnitrostátních výzkumných programů týkajících se rizik, 
které změna klimatu představuje pro lesy a lesnictví; vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost vytvoření referenční webové stránky s digitálními mapami lesních oblastí 
a s informacemi o povoleném způsobu jejich využití, oblastech NATURA a vzácných 
ekosystémech, aby orgány státní správy, občané a společnosti měli k dispozici kvalitnější 
informace;

28. zdůrazňuje, že adaptabilita lesů se může mít pozitivní vliv na lesní komplexy a lesnictví 
v souvislosti s globálními dopady změny klimatu; žádá proto, aby se finanční podpora 
výzkumu adaptability lesů zvýšila;

29. zdůrazňuje, že je nutné zvýšit úsilí o koordinaci a informovanost v rámci EU i mezi EU 
a členskými státy; zastává názor, že jedním z prostředků, jak by toho bylo možno částečně 
dosáhnout, by bylo vytvoření jednoho oddělení v Komisi, které by začalo aktivně 
koordinovat veškeré činnosti týkající se lesnictví v EU; žádá Komisi, aby zkoumala 
možnost vytvoření takového oddělení v jednom z GŘ a předložila příslušný návrh;

30. upozorňuje na to, že je nutné vypracovat strategii pro finanční nástroje zaměřenou na 
celosvětové cíle a cíle EU v oblasti lesnictví, včetně výměny osvědčených postupů mezi 
členskými státy; žádá Komisi, aby do konce roku 2011 předložila studii na toto téma;

31. domnívá se, že průmyslové využívání lesních zdrojů poskytujících dřevo jako surovinu 
pro chemický průmysl nebo polotovar pro výrobu stavebních materiálů by se mělo 
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primárně omezit na hospodářské lesy; varuje před negativními dopady privatizace 
přírodního bohatství členských států, kterým jsou i lesy;

32. vyzývá Komisi, aby na evropské a vnitrostátní úrovni zkompilovala a monitorovala 
indikátory týkající se lesů a jejich funkcí (např. pokrytí lesními porosty, regenerační 
schopnost, schopnost zadržovat vodu, míra eroze, oblasti vhodné pro opětovné zalesnění 
atd.);

33. zdůrazňuje, že v suchých oblastech a regionech, kterým hrozí desertifikace, bude obnova 
lesních porostů s produktivními druhy ku prospěchu obyvatel a povede k jejich zapojení 
do úkolů ochrany a boje proti požárům;

34. konstatuje, že lesy mají zvláštní význam ve středomořských zemích, neboť mají schopnost 
snižovat teplotu a zajišťovat rovnováhu koloběhu vody, a proto soudí, že před opětovným 
zalesněním je třeba vždy provést vědeckou studii, která by identifikovala nejvhodnější 
druhy a místa pro účely ochrany půdy a zachycování dešťové vody;

35. vybízí členské státy a Komisi k tomu, aby nadále usilovaly o odstranění nezákonné těžby 
dřeva a obchodu s takto vyprodukovaným dřevem, čímž přispějí k boji proti odlesňování, 
znehodnocování lesů a úbytku biologické rozmanitosti;

36. vzhledem k tomu, že agrolesnické stromy by měly kvůli významu, který mají z hlediska 
sekvestrace CO2, být z hlediska boje proti změně klimatu posuzovány stejně jako veškeré 
tradiční neproduktivní lesní porosty.
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