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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:

1. vítá názor Komise, že na lesy je nutno pohlížet jako na významný faktor přispívající 
k řešení klimatické krize; zdůrazňuje, že udržitelné lesní hospodářství má pro EU zásadní 
význam při dosahování cílů v oblasti klimatu a při zabezpečování nezbytných 
ekosystémových služeb, jako je biologická rozmanitost;

2. zdůrazňuje, že cílem evropských iniciativ v lesnictví by mělo být spíše „přizpůsobení“ 
lesů změně klimatu než jejich „ochrana“, čímž se sjednotí příslušné pojmy s terminologií, 
která se běžněji používá v jiných politikách zabývajících se změnou klimatu; 

3. 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; 

4. upozorňuje na význam celosvětové spolupráce při stanovování norem, osvědčených 
postupů a přenosu technologií, zejména v souvislosti se systémem snižování emisí 
v důsledku odlesňování v rozvojových zemích (REDD);

5. zdůrazňuje, že je nutné dodržovat zásadu subsidiarity a respektovat úlohu místních 
a národních vlád v lesnické politice; zastává názor, že vzhledem k různorodosti problémů 
v oblasti klimatu, jimž čelí různé části Evropy, a vzhledem k rozdílům ve vlastnických 
vztazích v lesnictví a rozdílům ve stavu ekosystémů a cílů v rámci Unie hrozí společné 
politice EU nebezpečí, že bude příliš všeobecná na to, aby napomáhala dosáhnout nutného 
přizpůsobení se změnám klimatu;

6. zdůrazňuje, že lesy hrají důležitou úlohu v regionálním rozvoji, zejména ve venkovských 
oblastech, v nichž lesnictví významnou měrou přispívá k hospodářskému růstu, 
zaměstnanosti a prosperitě; 

7. uznává význam zachování nebo přírůstku lesních zdrojů v EU, a to za různými účely; 

8. požaduje další opatření v oblasti výzkumu, vzdělávání a informovanosti o rizicích pro lesy 
a lesnictví souvisejících se změnou klimatu, jakož i dlouhodobé plánování ze strany 
lesnického odvětví, regionů i členských států;

9. zdůrazňuje, že je nutné zvýšit úsilí o koordinaci a informovanost v EU i mezi EU 
a členskými státy, a zastává názor, že by toho částečně bylo možno dosáhnout, kdyby 
Komise všechny činnosti týkající se lesnictví spojila do jednoho útvaru, nejlépe v rámci 
GŘ pro podniky nebo GŘ pro zemědělství.


