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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:

1. víta názor Komisie, že lesy by sa mali považovať za hlavný faktor prispievajúci k riešeniu 
klimatickej krízy; zdôrazňuje, že udržateľné lesné hospodárstvo má pre EÚ kľúčový 
význam pri dosahovaní klimatických cieľov a zabezpečovaní nevyhnutných 
ekosystémových služieb, napríklad biodoverzity;

2. upozorňuje, že európske iniciatívy týkajúce sa lesného hospodárstva by sa skôr mali 
zameriavať na „prispôsobovanie“ lesov zmene klímy než na ich „ochranu“, čím sa 
terminológia zosúladí s terminológiou, ktorá sa bežnejšie používa v iných politikách 
v oblasti zmeny klímy;

3. 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 obnoviteľnej energie a najlepšími postupmi 
pre multifunkčné a udržateľné lesné hospodárstvo, najmä so zreteľom na cezhraničný 
charakter výziev, pred ktorými stojíme;

4. pripomína význam globálnej spolupráce v oblasti stanovovania noriem, najlepších 
postupov a transferu technológií, predovšetkým v súvislosti so systémom REDD;

5. zdôrazňuje, že treba brať zreteľ na zásadu subsidiarity a úlohu miestnych orgánov 
a národných vlád v politike lesného hospodárstva; zastáva názor, že kvôli rozdielnym 
klimatickým výzvam, ktorým čelia jednotlivé časti Európy, rozdielom vo vlastníctve lesov 
a odlišnostiam v podmienkach a cieľoch ekosystémov vnútri Únie hrozí spoločnej politike 
EÚ, že sa stane príliš širokou, na to, aby napomáhala dosiahnuť nutné prispôsobenie sa 
zmene klímy;

6. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú lesy v regionálnom rozvoji, najmä 
vo vidieckych oblastiach, kde odvetvie lesného hospodárstva významnou mierou 
prispieva k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a prosperite;

7. uvedomuje si dôležitosť zachovávania a zvyšovania lesných zdrojov v EÚ, a to na rôzne 
účely;

8. 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 lesníckeho odvetvia, regiónov a členských štátov;

9. zdôrazňuje, že treba zintenzívniť koordinačné a informačné úsilie vnútri EÚ a medzi EÚ 
a členskými štátmi, a domnieva sa, že by sa to mohlo sčasti dosiahnuť tak, že Komisia by 
zoskupila všetky svoje činnosti týkajúce sa lesného hospodárstva do jediného útvaru, 
najlepšie v rámci GR pre podnikanie alebo GR pre poľnohospodárstvo.


