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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker rastoča drevesa skladiščijo ogljik iz ozračja in so pomemben vir in ponor tokov ogljika 
ter ker se gozdna območja v Evropi širijo, količina ogljika v evropski lesni biomasi pa naj 
bi se trenutno povečevala za 116 milijonov ton na leto,

B. ker je v skladu z izsledki gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) 
dolgoročni trend naraščanja gozdnatosti v Evropski uniji stabilen,

C. ker ima Evropa skupno 177 milijonov hektarjev gozdov in drugih gozdnih zemljišč, ki 
pokrivajo 42 % njenega ozemlja,

D. ker so naravni pogoji različnih gozdnih območij v Evropi izredno raznoliki, od 
subarktičnih do sredozemskih in od alpskih do nižinskih, vključno s poplavnimi ravnicami 
in deltami rek,

E. ker gozdovi zagotavljajo preživetje milijonom delavcev, podjetnikov in lastnikov gozdov 
ter pomembno prispevajo k gospodarski rasti, zaposlovanju in splošni blaginji,

F. ker je imel ta sektor leta 2005 približno 380 milijard EUR prometa, kar je enako devetim 
odstotkom evropskega bruto domačega proizvoda,

G. ker je trajnostno gospodarjenje z gozdovi, vključno z varstvom gozdov, bistveno za 
ohranjanje raznovrstnosti, zdravja in odpornosti gozdov,

H. ker so dejavno in trajnostno upravljani gozdovi eden najučinkovitejših načinov za 
skladiščenje CO2 iz ozračja,

I. ker je gozdarstvo še zlasti pomembno na podeželskih območjih in ker 350 000 podjetij v 
dejavnostih, ki slonijo na gozdu, zaposluje približno 3 milijone ljudi, kar je 8,6 odstotka 
celotne evropske delovne sile v predelovalni industriji,

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi morali gozdove obravnavati kot enega glavnih 
instrumentov za zaviranje dejavnikov, ki prispevajo k podnebnim spremembam, na primer 
z zajemanjem CO2 iz ozračja; poudarja, da je trajnostno gospodarjenje z gozdovi, 
vključno z zaščito in obnavljanjem gozdov, ki je prilagojeno različnim pogojem v Evropi, 
osrednjega pomena za EU pri doseganju njenih podnebnih ciljev in varovanju biotske 
raznovrstnosti gozdov, ki zagotavlja številne ekosistemske (oskrba z lesom in storitve, 
povezane z skladiščenjem ogljika ter varstvom pred naravnimi nesrečami) in kulturne 
storitve (v obliki trajnostnega turizma), ki so bistvene za družbo;

2. meni, da je aktivna politika boja proti podnebnim spremembam v celoti združljiva s 
prizadevanji za nadaljnji razvoj lesne industrije kot pomembne industrijske panoge v 
Evropi; meni, da je lesno industrijo treba nadalje razvijati, da bo v prihodnosti še naprej 
prispevala k vzpostavitvi trajnostne gospodarske rasti, ustvarjanju novih delovnih mest in 
boju proti podnebnim spremembam;
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3. poudarja, da gozdarstvo v nekaterih državah članicah že temelji na načelu trajnosti, 
medtem ko v drugih ta načela niso tako celostno vključena v gozdarstvo; vztraja, da mora 
EU poskrbeti, da vse države članice pripomorejo k trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi 
v pravem pomenu besede; poudarja, da bi EU lahko ustanovila središče znanja, ki bi 
državam članicam zagotavljalo potrebne informacije;

4. poudarja, da bi morale biti pobude za evropsko gozdarstvo usmerjene tako v 
„prilagajanje“ gozdov podnebnim spremembam kot v spremljanje in izboljševanje 
njihovega varstva, zlasti ko gre za habitate visoke kakovosti;

5. je seznanjen s potencialno dodano vrednostjo evropskega usklajevanja informacij o 
gozdovih in nadzora ciljev prilagajanja podnebnim spremembam, ciljev blažitve, ciljev 
obnovljive energije in zgledov najboljše prakse za večnamensko in trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi, zlasti glede na čezmejno naravo izzivov, s katerimi se 
spoprijemamo;

6. poziva h koheziji različnih politik EU na področju gozdarstva, kmetijstva, obnovljivih 
virov energij, biotske raznovrstnosti in drugih vprašanj, povezanih z okoljem, industrijske 
in raziskovalne politike ter strategije EU 2020;

7. poudarja potrebo po večji konkurenčnosti v gozdarskem sektorju, ki bo dosežena z 
naložbami v inovacije, raziskave in razvoj mehanizmov za širjenje pridobljenega znanja;

8. meni, da so med večjimi izzivi, s katerimi se soočajo evropski gozdovi, gozdni požari, 
krčenje gozdov, izguba biotske raznovrstnosti in s tem manjša odpornost gozdov, napad 
invazivnih vrst, parazitov in škodljivcev ter drugih bolezni gozda; ugotavlja, da se mora 
EU s temi izzivi spopasti s pomočjo pobud za sodelovanje in obveščanje;

9. poziva Komisijo, države članice in regionalne oblasti, naj bistveno okrepijo vlogo gozdov 
pri zaščiti pred poplavami, zemeljskimi plazovi, požari, izgubo biotske raznovrstnosti in 
nesrečami zaradi izjemnih vremenskih pojavov, hkrati pa naj potrebo po zaščiti pred 
poplavami upoštevajo pri oblikovanju informacijskih sistemov in načrtovanju sistemov 
finančne podpore za gozdove; 

10. ugotavlja, kako pomembno je sodelovanje na svetovni ravni, tako na upravnem področju 
kot tudi na področju raziskav, pri določanju standardov, zgledov najboljše prakse ter pri 
prenosu tehnologije in znanstvenega znanja, zlasti v okviru sistema za zmanjšanje emisij 
zaradi krčenja in uničevanja gozdov; poudarja tudi, da pravične delitve ugodnosti sistema 
za zmanjšanje emisij zaradi krčenja in uničevanja gozdov ni mogoče doseči brez 
aktivnega sodelovanja in izmenjave najboljših praks; poudarja pomen programa 
globalnega nadzorovanja okolja in varnosti pri orisu, nadzoru in evidentiranju gozdnih 
površin na evropski in mednarodni ravni ter prispevka na ta način zbranih informacij k 
pogajanjem Združenih narodov o podnebnih spremembah;

11. poudarja potrebo po trajnostnem gospodarjenju z gozdovi ter ohranitvi proizvodne in 
varovalne vloge gozdov kot tudi po njihovi splošni zmožnosti preživetja, ter opozarja na 
potrebo po krepitvi odpornosti gozdov v EU na podnebne spremembe in upadajočo 
biotsko raznovrstnost;
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12. poudarja potrebo po spoštovanju različnih izzivov na področju gozdarske politike v EU; je 
predvsem seznanjen z razlikami v ekosistemih, pri strukturi lastništva gozdov in z 
raznolikostjo izzivov podnebnih sprememb, s katerimi se spoprijemajo v različnih delih 
Evrope; poudarja, da je treba meritve in spremljanje izvajati na ustrezni ravni - lokalni, 
regionalni, na ravni držav članic ali na ravni EU; 

13. opozarja pred neomejenim tržnim izkoriščanjem gozdnih virov, ki zelo pogosto vodi v 
nepopravljivo uničenje, zlasti naravnih gozdnih virov;

14. poudarja, kako pomembno vlogo imajo gozdovi v nacionalnem gospodarstvu, predvsem 
pri regionalnem razvoju in zlasti na podeželskih območjih, kjer gozdarska panoga v veliki 
meri prispeva h gospodarski rasti, delovnim mestom, blaginji in privlačnosti regij;

15. poudarja, da bi morale gozdarska politika, glede na to, da gozdarska zakonodaja vpliva na 
milijone malih lastnikov gozdov, vedno iskati ravnotežje med upoštevanjem 
premoženjskih pravic lastnikov in zahtevami po skrbi za javno dobro;

16. opozarja, da je gozdarstvo naravni del celostne podeželske in regionalne politike, kar je 
dejstvo, ki ga je treba upoštevati v razpravah o prihodnosti skupne kmetijske politike po 
letu 2013, kakor tudi, da je treba določiti ukrepe, povezane z gozdarstvom;

17. priznava, da je vetrne parke v mnogih primerih moč postaviti na gozdnih območjih; meni, 
da se ukrepi za projekte na področju obnovljivih virov energije in za varstvo gozdov 
medsebojno dopolnjujejo in si ne nasprotujejo;

18. priznava pomen ohranjanja in povečevanja gozdnih virov v EU, predvsem v državah 
članicah z večjimi podnebnimi spremembami in ekstremnimi vremenskimi pojavi, saj 
gozdovi in gozdne površine prinašajo pomembne družbene, gospodarske in okoljske 
koristi; ter tudi, da morajo biti ukrepi za varstvo gozdov osredotočeni na preprečevanje in 
prilagajanje na takšen način, da gozdovi ne izgubijo svojih produktivnih, ekoloških in 
družbenih funkcij;

19. meni, da so lahko lesne surovine nizkoenergijski nadomestki za energetsko intenzivne 
surovine, kot sta plastika in beton, ki sta pogosto uporabljena v gradbeništvu in drugih 
industrijah; izpostavlja tveganje, da bi zaradi prekomernega urejanja izdelki iz lesa lahko 
postali manj konkurenčni v primerjavi s temi neobnovljivimi surovinami;

20. poudarja, da je treba za zagotovitev zakonitega trgovanja in varstva gozdov posebno 
pozornost nameniti dobavni verigi surovin in proizvodov; poudarja, da bi upravljanje 
dobavnih verig lahko pripomoglo k pravičnejšim konkurenčnim pogojem, pri čemer sta 
bistvenega pomena sodelovanje zainteresiranih strani in skupno prizadevanje;

21. poziva k pozornemu spremljanju in skrbnemu nadzoru gozdnih virov, s čimer bi 
zagotovili, da strategije za bioenergijo in morebitno povečanje stopnje izkoriščanja 
gozdov za potrebe biomase ne bi povzročili izčrpanja zmogljivosti gozdov za skladiščenje 
ogljika in ovirali ciljev, povezanih s podnebnimi spremembami;

22. poudarja nesporen pomen gozdnih območij, ki varujejo človekov življenjski prostor pred 
negativnimi vplivi naravnih pojavov, za javno varnost;
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23. opozarja, da je pomembno, da poslovni svet prizna verodostojnost, medijsko pozornost in 
druge finančne koristi, ki jih lahko doseže z vključevanjem v ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in varstvo gozdov;

24. poudarja potrebo po okrepitvi komunikacijske in informacijske politike, da bi zagotovili 
trajnostno upravljanje z gozdovi, se prilagodili podnebnim spremembam, osvestili javnost 
in spodbudili trajnostno uporabo lesa;

25. poudarja pomen izmenjave najboljših praks o tem, kako lahko podjetja in industrijske 
panoge z uporabo pristopa, ki upošteva življenjski krog, prispevajo k ciljem na področju 
biotske raznovrstnosti in kako lahko zgradijo povezavo med ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti in ustvarjanjem prihodka; 

26. ugotavlja, da ima Evropa nesporno strokovno znanje na področju gozdarstva, ki izhaja iz 
dolgoletnih tradicionalnih gozdarskih praks; kljub vsemu poziva k nadaljnjemu ukrepanju 
pri raziskovanju, usposabljanju, komuniciranju in obveščanju v zvezi s tveganjem, 
povezanim s podnebnimi spremembami za gozdove in gozdarsko panogo, ter k 
dolgoročnemu načrtovanju regionalnih organov in držav članic, v sodelovanju z 
zainteresiranimi stranmi in Komisijo; meni, da so potrebne dodatne raziskave na področju 
absorbcije CO2 v različnih tipih gozdov;

27. poziva k nadaljnjemu ukrepanju pri raziskovanju, izobraževanju in obveščanju v zvezi s 
tveganjem, povezanim s podnebnimi spremembami za gozdove in gozdarsko panogo, ter k 
dolgoročnemu načrtovanju gozdarske industrije, regij in držav članic; poudarja potrebo po 
boljšem usklajevanju evropskih in nacionalnih raziskovalnih programov o nevarnostih 
podnebnih sprememb za gozdove in gozdarski sektor; poziva Komisijo, naj preuči 
možnost oblikovanja referenčne spletne strani z digitalnim kartiranjem gozdnih območij 
in njihovih odobrenih rab, območij NATURA in redkih ekosistemov, da bi vladnim 
službam, državljanom in podjetjem zagotovili boljše informacije;

28. poudarja, da lahko prilagodljivost gozdov z vidika globalnih podnebnih sprememb 
pozitivno učinkuje na gozdne komplekse in gozdarsko panogo; poziva k večji finančni 
podpori za raziskave na področju zmožnosti prilagajanja;

29. poudarja, da si je treba bolj prizadevati za usklajevanje in obveščanje v EU ter med EU in 
državami članicami; zavzema stališče, da bi bil eden od načinov za dosego tega 
oblikovanje službe v okviru Komisije, ki bi usklajevala vse te dejavnosti, povezane z 
gozdarstvom Unije; poziva Komisijo, naj opravi preiskavo in oblikuje predlog za 
oblikovanje takšne službe v okviru enega od generalnih direktoratov;

30. poudarja, da je treba pripraviti strategijo za finančne instrumente, namenjene ciljem na 
področju gozdarstva na svetovni ravni in na ravni EU, vključno z izmenjavo najboljših 
praks med državami članicami; poziva Komisijo, naj pred koncem leta 2011 predstavi 
študijo;

31. meni, da bi moralo biti industrijsko izkoriščanje gozdnih virov za oskrbo z lesom kot 
surovine za kemično industrijo ali polizdelka za izdelavo gradbenih materialov v prvi vrsti 
omejeno na gozdne nasade; opozarja na škodljive učinke privatizacije naravnega bogastva 
držav članic, vključno z gozdovi;
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32. poziva Komisijo, naj pripravi in spremlja kazalnike v zvezi z gozdovi in njihovimi 
funkcijami (npr. obseg gozdov, sposobnost obnavljanja, količina podtalnice, stopnje 
erozije, območja za ponovno pogozdovanje itd.) na evropski in nacionalni ravni;

33. poudarja, da bo v sušnih območjih in regijah, ki jim grozi dezertifikacija, ponovno 
pogozdovanje s produktivnimi vrstami koristilo prebivalcem in zagotovilo njihovo 
sodelovanje pri varovanju gozdov in boju proti požarom;

34. priznava, da so v mediteranskih državah gozdovi še posebej pomembni zaradi svoje 
zmožnosti zniževanja temperatur in uravnavanja kroženja vode, zato meni, da bi morale 
biti pred ponovnim pogozdovanjem izvedene znanstvene študije za določitev vrst in 
območij, ki so najprimernejša za ohranjanje tal in zajetje deževnice;

35. spodbuja države članice in Komisijo, naj nadaljujejo s prizadevanji za odpravo nezakonite 
sečnje in trgovine s tako pridobljenim lesom, saj bodo s tem pripomogle k preprečevanju 
krčenja in propadanja gozdov ter izgube biotske raznovrstnosti;

36. meni, da je treba pri boju proti podnebnim spremembam gozdno-kmetijska drevesa zaradi 
njihovega pomena pri skladiščenju CO2 obravnavati na enak način kot vse tradicionalne 
neproduktivne gozdove.
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