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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:

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi morali gozdove obravnavati kot najpomembnejši 
dejavnik pri reševanju podnebne krize; poudarja, da je trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
osrednjega pomena za EU pri doseganju njenih podnebnih ciljev in zagotavljanju 
potrebnih ekosistemskih storitev, kot je biotska raznovrstnost;

2. poudarja, da bi morale biti pobude za evropsko gozdarstvo usmerjene v „prilagajanje“ 
gozdov podnebnim spremembam, ne pa v njihovo „varovanje“, tako da bi uskladili 
terminologijo s tisto, ki se pogosteje uporablja za druge politike glede podnebnih 
sprememb;

3. 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;

4. ugotavlja, kako pomembno je sodelovanje na svetovni ravni pri določanju standardov, 
zgledov najboljše prakse in prenosu tehnologije, zlasti v okviru sistema za zmanjšanje 
emisij zaradi krčenja in uničevanja gozdov (REDD);

5. poudarja, da je treba spoštovati načelo subsidiarnosti in vlogo lokalnih in nacionalnih vlad 
v gozdarski politiki; meni, da zaradi raznolikosti izzivov podnebnih sprememb, s katerimi 
se spoprijemajo različni deli Evrope, ter neenakosti pri lastništvu gozdov in razlik v 
pogojih ekosistemov in ciljev v Uniji, obstaja nevarnost, da bi bila skupna politika 
preobširna, da bi bila uporabna za dosego potrebnih podnebnih prilagoditev;

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

7. priznava pomen ohranjanja oziroma povečevanja gozdnih virov v EU za različne namene; 

8. poziva k nadaljnjemu ukrepanju pri raziskovanju, izobraževanju in obveščanju v zvezi s 
tveganjem, povezanim s podnebnimi spremembami za gozdove in gozdarsko panogo ter 
za dolgoročno načrtovanje gozdarske industrije, regij in držav članic;

9. poudarja, da si je treba bolj prizadevati za usklajevanje in obveščanje v EU in med EU in 
državami članicami, ter zavzema stališče, da bi bilo to mogoče deloma doseči, če bi 
Komisija združila vse svoje dejavnosti, povezane z gozdarstvom, v eni enoti, po možnosti 
znotraj Generalnega direktorata za podjetništvo ali Generalnega direktorata za kmetijstvo.


