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Návrh usnesení (čl. 181 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 
návrh usnesení A9-0154/2020

Usnesení Evropského parlamentu k evropské strategii v oblasti lesnictví – další postup

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 5 Smlouvy o Evropské unii (SEU) o zásadách subsidiarity 
a proporcionality,

– s ohledem na hlavu I Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o pravomocích 
Evropské unie,

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 7. prosince 2018 
nazvanou „Pokrok při provádění strategie EU v oblasti lesnictví – Nová strategie 
v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“ (COM(2018)0811),

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2015 o nové strategii EU v oblasti lesnictví: 
pro lesy a odvětví založená na lesnictví1,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 23. července 2019 
nazvané „Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů“ 
(COM(2019)0352),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 15. dubna 2019 o pokroku při provádění strategie EU 
v oblasti lesnictví a o novém strategickém rámci pro lesy (08609/2019),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. 
října 2019 ke zprávě Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 7. prosince 2018 nazvané 
„Pokrok při provádění strategie EU v oblasti lesnictví – Nová strategie v oblasti 
lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 10 a 11. dubna 2019 o provádění 

1 Úř. věst. C 346, 21.9.2016, s. 17.



AM\1214597CS.docx PE658.343v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

strategie EU v oblasti lesnictví,

– s ohledem na aktualizovanou biohospodářskou strategii EU,

– s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ve dnech 17. a 18. 
prosince 2018 o aktualizované biohospodářské strategii EU,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2018 nazvané „Čistá planeta pro 
všechny: Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky“ COM(2018)0773,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 16. května 2018 k přezkumu strategie 
EU v oblasti lesnictví v polovině období2,

– s ohledem na strategii Evropa 2020 včetně iniciativ „Unie inovací“ a „Evropa účinněji 
využívající zdroje“,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A9-0154/2020),

A. vzhledem k tomu, že hlava I SFEU neodkazuje na společnou politiku EU v oblasti 
lesnictví a že odpovědnost za lesy nesou členské státy; vzhledem k tomu, že orgány EU 
tudíž nemají vůbec žádnou pravomoc přijímat právně závazná pravidla pro odvětví 
založená na lesnictví;

B. vzhledem k tomu, že článek 5 SEU stanoví, že „podle zásady subsidiarity jedná Unie 
v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud 
cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy“ a že „podle 
zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení cílů Smluv“;

C. vzhledem k tomu, že obavy vyvolává snaha Komise ovlivnit politiku v oblasti lesnictví, 
která je ve výlučné pravomoci členských států, mimo jiné pod záminkou podpory 
biologické rozmanitosti, možná formou nových cílů týkajících se ochrany podle 
jednotlivých oblastí, které by dokonce mohly mít negativní vliv na klima a životní 
prostředí v členských státech, jež své lesy obhospodařují dobře;

D. vzhledem k tomu, že lesy a celý hodnotový řetězec založený na lesnictví jsou zásadní 
pro další rozvoj oběhového biohospodářství, neboť zajišťují pracovní místa 
a hospodářskou prosperitu ve venkovských i městských oblastech, poskytují služby 
v souvislosti se zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně, nabízejí 
zdravotní přínosy a chrání biologickou rozmanitost a vyhlídky horských a venkovských 
oblastí, a vzhledem k tomu, že biohospodářství navíc zlepšuje soběstačnost Unie;

1. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci celoevropského procesu FOREST EUROPE byla 

2 Úř. věst. C 361, 5.10.2018, s. 5.
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dojednána definice udržitelného obhospodařování lesů; konstatuje, že tato definice byla 
převzata do vnitrostátních právních předpisů a dobrovolných systémů, jako jsou 
certifikace lesů, zavedených v členských státech;

2. zdůrazňuje, že podpora udržitelného obhospodařování lesů v EU v rámci strategie EU 
v oblasti lesnictví a opatření pro rozvoj venkova prováděných v rámci společné 
zemědělské politiky (SZP) má pozitivní vliv na biologickou rozmanitost lesů v EU 
a zvyšuje klimatické přínosy odvětví založených na lesnictví; konstatuje však, že je 
stále třeba vyváženým způsobem posilovat udržitelné obhospodařování lesů s cílem 
zajistit, aby byly lesy lépe schopny přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkám, 
snížit rizika a dopady přírodních škodlivých činitelů a zabezpečit, aby současné 
a budoucí generace měly možnost lesy využívat, například tak, že se realizují cíle 
vlastníků lesů;

3. je přesvědčen, že by EU neměla přijímat kritéria, která se překrývají s vnitrostátními 
právními předpisy a dobrovolnými certifikačními systémy, které jsou přísnější než 
zákon; domnívá se, že o kritériích rozmanitosti, která jdou nad rámec právních předpisů, 
by měli rozhodovat vlastníci lesů a odvětví nakupující dřevo a měla by se řídit tržním 
mechanismem; domnívá se, že tržní mechanismus může přinést rychlejší, přijatelnější 
a dalekosáhlejší výsledky než regulace; podtrhuje, že vlastník lesa má vždy pravomoc 
rozhodovat o využívání svého lesa v mezích stanovených vnitrostátními právními 
předpisy;

4. konstatuje, že v posledních desetiletích se lesní zdroje EU zvýšily z hlediska lesního 
porostu a objemu a v současné době pokrývají lesy a jiné zalesněné plochy nejméně 
43 % rozlohy EU; poukazuje na to, že odvětví lesnictví zaměstnává v EU nejméně 
500 000 osob přímo a 2,6 milionu nepřímo a že k udržení těchto pracovních sil 
a dlouhodobé konkurenceschopnosti odvětví je třeba neustále usilovat o přilákání 
kvalifikovaných a vyškolených pracovních sil do tohoto odvětví; konstatuje, že téměř 
25 % celkové plochy lesů v EU spadá do sítě Natura 2000;

5. konstatuje, že lesní plocha v Unii se rozrůstá, mimo jiné v důsledku zalesňování, a že 
obhospodařované hospodářské lesy nejen vážou uhlík lépe než neobhospodařované 
lesy, ale také snižují emise a omezují problémy způsobené zhoršováním stavu lesů; 
konstatuje, že udržitelné hospodaření s hospodářskými lesy má velmi pozitivní dopad 
na klima a že země, které řádně spravují své lesy, by měly být za tuto skutečnost 
odměněny;

6. opakuje, že lesy a odvětví založená na lesnictví výrazným způsobem přispívají k rozvoji 
místních oběhových biohospodářství v EU; zdůrazňuje, že v roce 2010 představovalo 
biohospodářství trh, jehož hodnota se odhadovala na více než 2 biliony EUR a jenž 
zajišťoval 20 milionů pracovních míst, což představovalo 9 % celkové zaměstnanosti 
v Unii; konstatuje, že každé euro investované do výzkumu a inovací v oblasti 
biohospodářství v rámci programu Horizont 2020 vygeneruje přidanou hodnotu;

7. zdůrazňuje, že je třeba přehodnotit ambiciózní cíle Zelené dohody pro Evropu pro rok 
2030 (zejména zvýšení cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů o 50–
55 %) a důkladně posoudit její hospodářské dopady na konkurenceschopnost odvětví 
lesnictví a lesníků v EU v souvislosti se současnou globální pandemií COVID-19;
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8. uznává, že lesy a odvětví založená na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech na 
bázi dřeva a nahrazování materiálů a energie z fosilních zdrojů; konstatuje však, že 
pokud jde o systémy podpory bioenergie, je důležité vyhnout se zbytečnému narušení 
trhu se surovinami na bázi dřeva; zdůrazňuje, že je třeba podporovat oběhové používání 
výrobků na bázi dřeva s cílem propagovat účinné využívání zdrojů, snižování množství 
odpadu a prodloužení životního cyklu uhlíku, aby bylo možné dále rozvíjet oběhové 
biohospodářství;

9. poukazuje na to, že podle stávajících právních předpisů, které umožňují zakládat lesní 
oblasti bez povolení, nemají již správci lesů prostředky, jak zabránit poškozování lesů 
nebo rozsáhlým škodám způsobeným hmyzem; domnívá se, že je třeba podporovat 
a usnadňovat komplexní ochranu před škůdci;

10. uznává úlohu lesů, pokud jde o jejich rekreační hodnotu a aktivity, které se k nim 
vztahují, například sbírání nedřevních produktů, jako jsou houby a lesní ovoce; bere na 
vědomí možnosti rozsáhlejšího odstraňování biomasy v rámci předcházení lesním 
požárům prostřednictvím pastvin, ale zároveň konstatuje, že pastviny pro volně žijící 
zvěř mají negativní dopady na semenáčky, a poukazuje tudíž na potřebu udržitelného 
řízení pasoucí se fauny;

11. zdůrazňuje, že zemědělci a myslivci mají zásadní podíl na dobré správě zalesněných 
oblastí, zejména pokud jde o zachování rovnováhy biologické rozmanitosti zvířat 
a rostlin;

12. domnívá se, že strategie Unie v oblasti lesnictví by se měla soustředit na podporu 
a prosazování konkurenceschopnosti lesnického průmyslu EU, biohospodářství 
a bioenergetiky; domnívá se, že strategie v oblasti lesnictví by se měla zejména zaměřit 
na dosažení soběstačnosti v produkci dřeva v EU, v důsledku čehož by se lesní porost 
zvýšil a související problémy, jako je nelegální kácení, zabírání půdy a poškozování 
životního prostředí a biologické rozmanitosti ve třetích zemích, by se snížily;

13. domnívá se, že na úlohu lesů v politice v oblasti klimatu by se mělo nahlížet především 
ve vztahu k biohospodářství a že cílem by mělo být spíše větší využívání obnovitelných 
paliv a materiálů než stanovování cílů pro rozsah poutání uhlíku prostřednictvím lesních 
porostů nebo pro rozsah chráněných lesních oblastí; domnívá se, že dokud nebude plně 
využit potenciál biohospodářství, není třeba přijímat dodatečné právní předpisy o lesích;

14. poznamenává, že rozvoj biohospodářství EU závisí mimo jiné na rozvoji technologií 
a trhů, na evropském a mezinárodním politickém rámci a na udržitelnosti využívání lesů 
EU; konstatuje, že některé z těchto faktorů jsou snáze ovlivnitelné než jiné; je proto pro 
odstranění zbytečných legislativních překážek, podporu meziodvětvové spolupráce 
a podporu investic do výzkumu a vývoje s cílem usnadnit změny v tomto odvětví;

15. připomíná dále, že při podpoře využívání biomasy produkované lesy je třeba zohlednit 
ambiciózní cíle na zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů stanovené 
v energetické politice EU;

16. zdůrazňuje, že lesy, odvětví založená na lesnictví a biohospodářství sehrávají při plnění 
cílů klíčovou roli; poukazuje na to, že cíle EU v oblasti životního prostředí a klimatu 
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nebude nikdy možné splnit bez multifunkčních, zdravých lesů a jejich udržitelného 
obhospodařování a životaschopného průmyslu; dále vybízí k přijetí opatření na 
zachování nebo zvýšení zalesnění;

17. konstatuje, že lesním požárům lze předcházet zajištěním růstu lesa, snižováním 
množství mrtvé dřevní hmoty a zajištěním komplexní sítě lesních cest; domnívá se, že 
Pařížská dohoda by měla uznat, že s lesními požáry lze bojovat řádným a plánovaným 
obhospodařováním hospodářských lesů; zastává názor, že státy, které byly úspěšné 
v boji proti lesním požárům, by měly být při výpočtu uhlíku odměněny;

18. zdůrazňuje, že pro období po roce 2020 jsou zapotřebí ambiciózní, nezávislé 
a samostatné vnitrostátní strategie v oblasti lesnictví, které nejsou podřízeny žádné jiné 
odvětvové strategii; žádá, aby byly tyto strategie založeny na komplexním přístupu 
k udržitelnému obhospodařování lesů a zohledňovaly všechny hospodářské, sociální 
a environmentální aspekty hodnotového řetězce založeného na lesnictví; zdůrazňuje, že 
vzhledem k rostoucímu počtu vnitrostátních a unijních politik, které přímo nebo 
nepřímo ovlivňují lesy a jejich obhospodařování, je třeba vypracovat koordinovaný 
a konzistentní přístup k lesům, odvětvím založeným na lesnictví a početným službám, 
které poskytují;

19. vyjadřuje politování nad tím, že se tento koordinovaný a konzistentní přístup 
neuplatňuje i v obchodní politice EU, která umožňuje dovoz obrovského množství 
zemědělských produktů, zejména bílkovinných plodin a produktů živočišné výroby, 
které jsou přímo odpovědné za odlesňování ve třetích zemích;

20. zastává názor, že strategie EU v oblasti lesnictví by měla být výhradně spojovacím 
článkem mezi politikami jednotlivých členských států v oblasti lesnictví, přičemž 
uznává potřebu respektovat pravomoci členských států;

21. zdůrazňuje význam rozhodování založeného na důkazech, pokud jde o politiky EU 
týkající se lesů, odvětví založených na lesnictví a jejich hodnotového řetězce, aniž by to 
vedlo k systematickému sběru údajů na úrovni EU;

22. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit vazby mezi odvětvími založenými na lesnictví 
a dalšími odvětvími stejně jako význam digitalizace a investic do výzkumu a inovací; 
zdůrazňuje zásadní úlohu materiálů na bázi dřeva při nahrazování alternativ založených 
na využívání fosilních zdrojů v průmyslových odvětvích, jako je stavební průmysl 
a textilní průmysl; považuje za důležité zdůraznit přínosy odvětví lesnictví pro zdraví 
nejen z hlediska čistého ovzduší a rekreace, ale také z hlediska poskytování surovin pro 
farmaceutický průmysl, a zejména pro výrobu hygienických výrobků, které slouží 
k omezení šíření pandemií;

23. podotýká, že agrolesnictví, kombinované pěstování stromů a zemědělských plodin nebo 
kombinace pěstování stromů s chovem hospodářských zvířat by mohly omezit lesní 
požáry, zejména ve středomořských zemích; poukazuje dále na význam komplexní 
a dobře udržované sítě lesních cest a pravidelného obhospodařování lesů při 
předcházení lesním požárům a jejich zvládání, čímž se zamezí uvolňování uhlíku ze 
zbytečných lesních požárů, což má vliv na klima; zdůrazňuje, že je třeba rozšířit 
možnosti kontroly škůdců na velkých plochách; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet takovým událostem tím, že se zvýší odolnost lesů, například 
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prostřednictvím výzkumu a inovací, výměny informací a spolupráce při hledání 
způsobů boje proti přírodním katastrofám;

24. uznává úlohu biologické rozmanitosti při zajišťování zdravých a odolných lesních 
ekosystémů; konstatuje však, že pro správu uznaných přírodních oblastí je zapotřebí 
dostatek finančních prostředků; zdůrazňuje, že je důležité pragmaticky začlenit ochranu 
přírody do udržitelného obhospodařování lesů, aniž by se rozšířily chráněné oblasti 
a vznikla další administrativní a finanční zátěž; podporuje zřizování sítí vytvořených za 
tímto účelem na základě iniciativ členských států;

25. zdůrazňuje, že by Unie měla vyčlenit dostatečné finanční prostředky z rozpočtu SZP na 
opatření v odvětví lesnictví, které by odpovídaly novým očekáváním v tomto odvětví, 
včetně investic do rozvoje lesních oblastí a do zlepšování životaschopnosti lesů, 
udržování sítí lesních cest, technologií lesního hospodářství, inovací a zpracování 
a využívání produktů lesního hospodářství; zdůrazňuje, že je třeba snížit administrativní 
zátěž v rámci opatření EU v oblasti lesnictví a ve státní podpoře obecně, například 
umožněním skupinových výjimek, aby bylo možné rychle reagovat na výzvy týkající se 
lesů;

26. zdůrazňuje skutečnost, že celosvětové odlesňování a znehodnocování lesů je vážným 
problémem; poukazuje na to, že je třeba vyvinout politické iniciativy na řešení 
problémů mimo EU se zaměřením na tropické oblasti a na hnací síly neudržitelných 
postupů v lesích mimo odvětví lesnictví, zejména prostřednictvím využití zeměpisného 
označování, certifikaci udržitelnosti a znemožnění přístupu na trh EU pro produkty, jež 
nesplňují současné normy; zdůrazňuje, že je nutné podpořit provádění nařízení EU 
o dřevu a akčního plánu FLEGT (prosazování práva, správa a obchod v oblasti 
lesnictví), aby se zabránilo vstupu nezákonně nebo neudržitelným způsobem získaného 
dřeva na trh EU, které představuje nespravedlivou konkurenci pro evropské lesnické 
odvětví a pro lesnictví nejvzdálenějších regionů;

27. zdůrazňuje, že je třeba zachovat systémy informací o lesích, za které nesou odpovědnost 
všechny příslušné státní správy; zdůrazňuje význam vědecky podložených 
a vyvážených informací se sociálně-ekonomickými ukazateli pro rozvoj jakékoli 
politiky týkající se lesů; žádá, aby byly tyto údaje poskytnuty dotčeným zúčastněným 
stranám, jako jsou lovecké svazy nebo zemědělské komory, s cílem zajistit účinnou 
koordinaci prováděných opatření;

28. vyzývá Stálý lesnický výbor Komise, aby členským státům přidělil ústřední úlohu při 
koordinaci odvětví lesnictví; zdůrazňuje, že je důležité, aby se do skupiny pro občanský 
dialog o lesním hospodářství a korku souběžně zapojily příslušné zúčastněné strany; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby spolupracovala s Parlamentem a členskými státy při 
koordinaci odvětví lesnictví;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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