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NÁVRHY

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

A. keďže rastúce stromy sekvestrujú oxid uhličitý z atmosféry a sú významným zdrojom 
a zachytávačom prietokov uhlíka a keďže sa plocha európskych lesov zväčšuje, množstvo 
uhlíka v drevnej biomase v Európe v súčasnosti podľa odhadov rastie o hodnotu 116 
miliónov MT ročne,

B. keďže podľa Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (UNECE) 
je dlhodobý trend zväčšovania lesnatosti v Európskej únii stabilný,

C. keďže celková plocha lesov a ostatných zalesnených oblastí v Európe je 177 miliónov 
hektárov, čo predstavuje 42 % jej rozlohy,

D. keďže v jednotlivých lesnatých regiónoch v Európe sú veľmi rôznorodé prírodné 
podmienky, ktoré siahajú od subarktických po stredomorské a od vysokohorských po 
nížinné a zahŕňajú záplavové územia a delty,

E. keďže lesy poskytujú obživu miliónom pracovníkov, podnikateľov a vlastníkov lesov 
a významne prispievajú k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a prosperite,

F. keďže v roku 2005 malo toto odvetvie obrat približne 380 miliárd EUR, čo predstavuje 
okolo 9 % HDP v Európe,

G. keďže udržateľné lesné hospodárstvo vrátane ochrany lesov má rozhodujúci význam pre 
zachovanie rôznorodosti, zdravia a odolnosti lesov,

H. keďže aktívne a udržateľné lesné hospodárstvo je jedným z najúčinnejších spôsobov 
ukladania CO2 z atmosféry,

I. keďže sektor lesného hospodárstva je osobitne dôležitý vo vidieckych oblastiach a 350 
000 podnikov pôsobiacich v odvetviach lesného hospodárstva zamestnáva približne 
3 milióny ľudí, t. j. 8,6 % celkovej pracovnej sily vo výrobných odvetviach v Európe,

1. víta názor Komisie, že lesy by sa mali považovať za jeden z hlavných nástrojov na 
odstránenie faktorov prispievajúcich k zmene klímy, napríklad tým, že zachytávajú CO2
z atmosféry; zdôrazňuje, že udržateľné lesné hospodárstvo vrátane ochrany a obnovy 
lesov v závislosti od rôznych podmienok v celej Európe má pre EÚ kľúčový význam 
pri dosahovaní klimatických cieľov a ochrane biodiverzity lesov, ktorá poskytuje 
množstvo ekosystémových služieb (dodávky užívateľom dreva, ako aj služby spojené 
s ukladaním oxidu uhličitého a ochrana pred prírodnými katastrofami) a kultúrnych 
služieb (v podobe udržateľného cestovného ruchu), ktoré sú pre spoločnosť zásadné;

2. domnieva sa, že dôrazná politika zameraná na boj proti zmene klímy je plne v súlade 
s úsilím o ďalší rozvoj lesného hospodárstva ako významného odvetvia európskej 
ekonomiky; nazdáva sa, že odvetvie lesného hospodárstva by sa malo ďalej rozvíjať, tak 
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aby v budúcnosti naďalej prispievalo k udržateľnému hospodárskemu rastu, vytváraniu 
nových pracovných miest a boju proti zmene klímy;

3. upozorňuje na to, že v niektorých členských štátoch sa lesné hospodárstvo už dôsledne 
zakladá na zásade udržateľnosti, zatiaľ čo v iných sa zásady udržateľnosti v lesnom 
hospodárstve doteraz plne nepresadili; tvrdí, že EÚ musí zabezpečiť, aby každý členský 
štát prispieval k uplatňovaniu udržateľného lesného hospodárstva v pravom zmysle slova; 
poukazuje na to, že EÚ by mohla zriadiť informačné centrum, ktoré by členským štátom 
poskytovalo potrebné informácie;

4. upozorňuje, že európske iniciatívy týkajúce sa lesného hospodárstva by sa mali 
zameriavať tak na „prispôsobovanie“ lesov zmene klímy, ako aj na monitorovanie 
a zlepšovanie ich ochrany, najmä v prípadoch, keď ide napríklad o vysokokvalitné 
biotopy;

5. poukazuje na pridanú hodnotu, ktorú by mohla mať európska koordinácia informácií 
o lesoch a dohľad nad cieľmi prispôsobovania sa zmene klímy, cieľmi zmierňovania jej 
dosahov, cieľmi týkajúcimi sa energie z obnoviteľných zdrojov a najlepšími postupmi 
pre multifunkčné a udržateľné lesné hospodárstvo, najmä so zreteľom na cezhraničný 
charakter úloh, pred ktorými stojíme;

6. žiada o súlad medzi jednotlivými politikami EÚ v oblasti lesníctva, poľnohospodárstva, 
energie z obnoviteľných zdrojov, biodiverzity a ďalších environmentálnych otázok, ako aj 
medzi priemyselnou a výskumnou politikou a stratégiou EÚ 2020;

7. zdôrazňuje, že v odvetví lesného hospodárstva treba zvýšiť konkurencieschopnosť, a to 
prostredníctvom investovania do inovácií, výskumu a vývoja mechanizmov na šírenie 
získaných poznatkov;

8. upozorňuje na to, že k najväčším problémom, s ktorými sa stretávajú európske lesy, patria 
lesné požiare, odlesňovanie, strata biodiverzity a tým znížená odolnosť lesov, zamorenie 
invazívnymi druhmi, parazitmi a škodcami a iné choroby lesov; poznamenáva, že EÚ by 
tieto problémy mala riešiť prostredníctvom iniciatív zameraných na spoluprácu 
a informovanie;

9. naliehavo vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne orgány, aby výrazne posilnili úlohu 
lesov v ochrane pred povodňami, zosuvmi pôdy, požiarmi, stratou biodiverzity 
a pohromami spôsobenými extrémnymi poveternostnými javmi a aby pri vývoji 
informačných systémov a pri vytváraní systémov finančnej pomoci pre lesné 
hospodárstvo súčasne zohľadnili aspekty súvisiace s protipovodňovou ochranou; 

10. pripomína význam globálnej spolupráce tak na úrovni správy, ako aj výskumu, v oblasti 
stanovovania noriem, najlepších postupov a transferu technológií a vedeckého know-how, 
predovšetkým v súvislosti so systémom REDD; poukazuje tiež na to, že prínosy systému 
REDD nebude možné spravodlivo rozdeliť bez aktívnej spolupráce a výmeny najlepších 
postupov; zdôrazňuje význam programu GMES pre mapovanie, monitorovanie 
a zaznamenávanie lesných plôch na európskej a medzinárodnej úrovni, ako aj prínos takto 
získaných informácií k rokovaniam o zmene klímy v rámci OSN;
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11. zdôrazňuje potrebu udržateľného lesného hospodárstva a zachovania produktívnych 
a ochranných funkcií lesov, ako aj ich celkovej životaschopnosti, a podčiarkuje potrebu 
zvýšiť odolnosť lesov EÚ voči zmene klímy a strate biodiverzity;

12. zdôrazňuje potrebu venovať pozornosť rôznym problémom, s ktorými sa stretávajú 
politiky lesného hospodárstva v EÚ; beríe na vedomie predovšetkým 
rozdielnosť ekosystémov, rozdiely v štruktúre vlastníctva lesov a rôznorodosť problémov 
súvisiacich so zmenou klímy v rôznych častiach Európy; zdôrazňuje potrebu vykonávať 
merania a monitoring na primeranej úrovni – miestnej, regionálnej, na úrovni členských 
štátov či EÚ; 

13. varuje pred neobmedzeným komerčným využívaním lesných zdrojov, ktoré veľmi často 
vedie k ich nezvratnému zničeniu, najmä pokiaľ ide o prírodné lesy;

14. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú lesy v národnom hospodárstve, najmä v 
regionálnom rozvoji a predovšetkým vo vidieckych oblastiach, kde odvetvie lesného 
hospodárstva významnou mierou prispieva k hospodárskemu rastu, 
zamestnanosti, prosperite, konkurencieschopnosti a atraktívnosti regiónov;

15. zdôrazňuje skutočnosť, že vzhľadom na to, že právne predpisy v oblasti lesného 
hospodárstva majú vplyv na milióny drobných vlastníkov lesov, lesohospodárske politiky 
by sa mali vždy zameriavať na dosiahnutie rovnováhy medzi rešpektovaním vlastníckych 
práv majiteľov lesov a požiadaviek na zabezpečenie verejných statkov;

16. poukazuje na to, že lesné hospodárstvo je prirodzenou súčasťou integrovanej politiky 
v oblasti vidieka a regionálnej politiky, čo by sa malo zohľadniť v diskusiách o budúcnosti 
SPP po roku 2013, a že je takisto nevyhnutné zistiť potrebu opatrení v oblasti lesného 
hospodárstva;

17. uznáva, že v mnohých prípadoch možno v zalesnených oblastiach zriadiť parky veterných 
elektrární; domnieva sa, že projekty týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov 
a ochrana lesov si navzájom neodporujú, ale sa dopĺňajú;

18. uznáva dôležitosť zachovávania a zvyšovania lesných zdrojov v EÚ, najmä v členských 
štátoch, ktoré sú viac zasiahnuté extrémnymi poveternostnými javmi a zmenou klímy, 
keďže lesy a zalesnené oblasti zaisťujú významné spoločenské, hospodárske 
a environmentálne prínosy; a domnieva sa tiež, že opatrenia na ochranu lesov by sa mali 
zameriavať na prevenciu a adaptáciu tak, aby lesy nestrácali svoje produktívne, 
ekologické a sociálne funkcie;

19. domnieva sa, že drevné suroviny môžu byť nízkoenergetickou náhradou energeticky 
náročných materiálov, ako sú kovové zliatiny, plasty a betón, ktoré sa bežne používajú 
v stavebníctve a iných odvetviach; upozorňuje na to, že nadmerná regulácia môže viesť 
k nižšej konkurencieschopnosti výrobkov z dreva v porovnaní s neobnoviteľnými 
materiálmi;

20. zdôrazňuje, že je potrebné zameriavať sa na dodávateľský reťazec surovín a spracovaných 
výrobkov s cieľom zaručiť legálny obchod a ochranu lesov; kladie dôraz na to, že riadenie 
dodávateľského reťazca by mohlo pomôcť zabezpečiť rovnejšie podmienky, pri čom 
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zohráva rozhodujúcu úlohu zapojenie zainteresovaných strán a ich úsilie o spoluprácu;

21. žiada o obozretnosť a dôsledné sledovanie lesných zdrojov s cieľom zabezpečiť, aby 
bioenergetické stratégie a akékoľvek zvyšovanie využívania biomasy neviedli k 
obmedzovaniu schopnosti lesov ukladať oxid uhličitý a neboli v rozpore s cieľmi 
týkajúcimi sa zmeny klímy;

22. podčiarkuje, že lesné oblasti majú nesporný význam pre bezpečnosť obyvateľstva, pretože 
chránia ľudské obydlia pred negatívnym dosahom prírodných javov;

23. poukazuje na to, že je dôležité, aby podniky uznali, že zapojením sa do ochrany 
biodiverzity a lesov získajú dôveryhodnosť, publicitu a iné finančné výhody;

24. zdôrazňuje potrebu posilniť komunikačnú a informačnú činnosť, aby sa zabezpečilo 
udržateľné lesné hospodárstvo, prispôsobenie zmene klímy, informovanie verejnosti 
a podpora udržateľného využívania dreva;

25. poukazuje na dôležitosť výmeny najlepších postupov v súvislosti s tým, ako podniky 
a priemyselné odvetvia môžu prispievať k plneniu cieľov v oblasti biodiverzity 
prostredníctvom zohľadňovania životného cyklu a ako môžu vytvárať prepojenie medzi 
ochranou biodiverzity a tvorbou zisku; 

26. konštatuje, že EÚ disponuje v oblasti lesného hospodárstva nesporným know-how 
pochádzajúcim z dlhoročnej praxe tradičného lesníctva; požaduje však ďalšie opatrenia 
týkajúce sa výskumu, odbornej prípravy a informovanosti, pokiaľ ide o riziká, ktoré 
pre lesy a odvetvie lesného hospodárstva vyplývajú zo zmeny klímy, ako aj dlhodobé 
plánovanie lesníckeho odvetvia zo strany regionálnych orgánov a členských štátov 
v spolupráci so zainteresovanými subjektmi a Komisiou;; konštatuje, že je potrebný ďalší 
výskum absorpcie CO2 v rôznych typoch lesov;

27. požaduje ďalšie opatrenia týkajúce sa výskumu, vzdelávania a informovanosti, pokiaľ ide 
o riziká, ktoré pre lesy a odvetvie lesného hospodárstva vyplývajú zo zmeny klímy, ako aj 
dlhodobé plánovanie zo strany odvetvia lesného hospodárstva, regiónov a členských 
štátov; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť koordináciu európskych a národných 
výskumných programov týkajúcich sa rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy pre lesy 
a lesné hospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zriadenia referenčnej 
internetovej stránky s digitálnymi mapami lesných oblastí a informáciami o ich 
povolenom využití, ako aj o oblastiach NATURA a vzácnych ekosystémoch, s cieľom 
poskytnúť orgánom štátnej správy, občanom a podnikom lepšie informácie;

28. zdôrazňuje, že adaptačné schopnosti lesov môžu mať pozitívny vplyv na lesné komplexy 
a odvetvie lesného hospodárstva v rámci celkového dosahu zmeny klímy,  žiada preto 
o zvýšenie finančnej podpory na výskum adaptačných schopností;

29. zdôrazňuje, že treba zintenzívniť koordinačné a informačné úsilie vnútri EÚ a medzi EÚ 
a členskými štátmi; domnieva sa, že jedným zo spôsobov dosiahnutia tohto cieľa by bolo, 
ak by sa jedno oddelenie  Komisie ujalo aktívnej koordinácie všetkých činností týkajúcich 
sa lesného hospodárstva v Únii; vyzýva Komisiu, aby posúdila situáciu a predložila návrh 
na vytvorenie takejto funkcie v rámci jedného GR;
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30. zdôrazňuje potrebu vypracovať stratégiu finančných nástrojov zameraných na plnenie 
celosvetových cieľov a cieľov EÚ v oblasti lesného hospodárstva vrátane výmeny 
najlepších postupov medzi členskými štátmi; žiada Komisiu, aby predložila štúdiu na túto 
tému do konca roku 2011;

31. domnieva sa, že priemyselné využívanie lesných zdrojov ako  suroviny pre chemický 
priemysel alebo ako polotovaru určeného na výrobu stavebných materiálov by sa malo 
obmedziť predovšetkým na hospodárske lesy; varuje pred negatívnym dosahom 
privatizácie prírodného bohatstva členských štátov, napríklad lesov;

32. vyzýva Komisiu, aby na európskej a vnútroštátnej úrovni zhromažďovala a sledovala 
ukazovatele týkajúce sa lesov a ich funkcií (napr. lesnatosť, regeneračná schopnosť, 
schopnosť pôdy zadržiavať vodu, miera erózie, oblasti určené na opätovné zalesňovanie 
atď.);

33. upozorňuje, že v prípade suchých oblastí a regiónov, ktoré sú vystavené riziku 
dezertifikácie, prinesie opätovné zalesňovanie produktívnymi druhmi úžitok obyvateľom 
a podporí ich zapojenie do úloh ochrany a boja proti požiarom;

34. uznáva, že v krajinách Stredozemia majú lesy osobitný význam, keďže majú schopnosť 
znižovať teplotu a zabezpečovať rovnováhu kolobehu vody, a preto sa domnieva, že pred 
opätovným zalesňovaním treba uskutočniť vedecké štúdie s cieľom identifikovať druhy 
a miesta, ktoré sú najvhodnejšie na účely ochrany pôdy a zachytávania dažďovej vody;

35. nabáda členské štáty a Komisiu, aby pokračovali v boji proti nezákonnej ťažbe dreva 
a obchodu s takto vyprodukovaným drevom, čím pomôžu bojovať proti odlesňovaniu, 
degradácii lesov a strate biodiverzity;

36. domnieva sa, že vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú v sekvestráciu CO2  majú stromy 
pochádzajúce z agrolesníctva, by sa tieto stromy mali z hľadiska boja proti zmene klímy 
posudzovať rovnakým spôsobom ako všetky tradičné neproduktívne lesy.
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