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Predlog resolucije po členu 181(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A9-0154/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o Evropski strategiji za gozdove – nadaljnji koraki

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) o načelih subsidiarnosti in 
sorazmernosti,

– ob upoštevanju naslova I Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o področjih 
pristojnosti Evropske unije,

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 7. decembra 2018 z naslovom 
Napredek pri izvajanju strategije EU za gozdove „Nova strategija EU za gozdove: za 
gozdove in gozdarski sektor“ (COM(2018)0811),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2015 o novi gozdarski strategiji EU: za 
gozdove in gozdarski sektor1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 23. julija 2019 z naslovom 
Okrepitev ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov (COM(2019)0352),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 15. aprila 2019 o napredku pri izvajanju strategije 
EU za gozdove in o novem strateškem okviru za gozdove (08609/2019),

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 7. decembra 2018 z naslovom 
Napredek pri izvajanju strategije EU za gozdove „Nova strategija EU za gozdove: za 
gozdove in gozdarski sektor“,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 10. in 11. aprila 2019 o izvajanju strategije 
EU za gozdove,

1 UL C 346, 21.9.2016, str. 17.
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– ob upoštevanju posodobljene strategije EU za biogospodarstvo,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za kmetijstvo in ribištvo z dni 17. in 18. decembra 2018 o 
posodobljeni strategiji EU za biogospodarstvo,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. novembra 2018 z naslovom Čist planet za 
vse: Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in 
podnebno nevtralno gospodarstvo (COM(2018)0773),

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 16. maja 2018 o vmesnem pregledu 
strategije EU za gozdove2,

– ob upoštevanju strategije Evropa 2020, vključno s pobudama Unija inovacij in Evropa, 
gospodarna z viri,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A9-0154/2020),

A. ker se naslov I Pogodbe o delovanju Evropske unije ne sklicuje na skupno gozdarsko 
politiko EU in so za gozdove odgovorne države članice; ker zato evropske institucije 
niso pristojne za sprejemanje pravno zavezujočih pravil za gozdarski sektor;

B. ker člen 5 PEU določa, da „v skladu z načelom subsidiarnosti Unija na področjih, ki 
niso v njeni izključni pristojnosti, deluje le, če in kolikor države članice ciljev 
predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči“ in da „v skladu z načelom 
sorazmernosti ukrepi Unije vsebinsko in formalno ne presegajo tistega, kar je potrebno 
za doseganje ciljev Pogodb“;

C. ker so zaskrbljujoči poskusi Komisije, da bi vplivala na gozdarsko politiko, ki je v 
izključni pristojnosti držav članic, med drugim pod pretvezo spodbujanja biotske 
raznovrstnosti, morebiti v obliki novih ciljev varstva, ki temeljijo na območjih in bi 
lahko celo negativno vplivali na podnebje in okolje v državah članicah, ki dobro 
gospodarijo s svojimi gozdovi;

D. ker so gozdovi in celotna vrednostna veriga gozdov bistvenega pomena za nadaljnji 
razvoj krožnega biogospodarstva, saj zagotavljajo delovna mesta, gospodarsko blaginjo 
na podeželskih in mestnih območjih, storitve za blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje in zdravstvene koristi ter ščitijo biotsko raznovrstnost in priložnosti 
za gorska in podeželska območja, in ker poleg tega biogospodarstvo povečuje 
samozadostnost Unije;

1. poudarja, da je bil dogovor o opredelitvi trajnostnega gospodarjenja z gozdovi sklenjen 
v okviru vseevropskega procesa FOREST EUROPE; ugotavlja, da je bila opredelitev 
vključena v nacionalno zakonodajo in prostovoljne sisteme držav članic, kot je na 

2 UL C 361, 5.10.2018, str. 5.
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primer certificiranje gozdov;

2. poudarja, da je spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v EU v okviru 
strategije EU za gozdove in ukrepov za razvoj podeželja, ki se izvajajo v okviru skupne 
kmetijske politike (SKP), pozitivno vplivalo na biotsko raznovrstnost gozdov v EU in 
povečalo podnebne koristi, ki jih prinaša gozdarski sektor; vendar ugotavlja, da je še 
vedno treba uravnoteženo okrepiti trajnostno gospodarjenje z gozdovi, da bi zagotovili 
njihovo boljše prilagajanje na spreminjajoče se podnebne razmere ter zmanjšali 
tveganja in vplive naravnih motenj, pa tudi ohranili možnosti za sedanje in prihodnje 
generacije, da izkoriščajo gozdove, na primer tako, da se izpolnijo cilji lastnikov 
gozdov;

3. meni, da EU ne bi smela sprejeti meril, ki se prekrivajo z nacionalno zakonodajo in s 
sistemi prostovoljnega certificiranja, ki so strožji od zakona; meni, da bi morali o 
merilih raznolikosti, ki presegajo zakonodajo, odločati lastniki gozdov in industrija, ki 
kupuje les, voditi pa bi jih moral tržni mehanizem; meni, da lahko tržni mehanizem 
zagotovi hitrejše, sprejemljivejše in bolj daljnosežne rezultate, kot bi to dosegli 
ureditvijo; ugotavlja, da ima lastnik gozda v vseh primerih in v okviru omejitev, ki jih 
določa nacionalna zakonodaja, moč odločanja o uporabi gozda;

4. ugotavlja, da so se v zadnjih desetletjih gozdni viri EU povečevali v smislu gozdne 
površine in obsega ter da trenutno gozdovi in druga gozdna območja pokrivajo vsaj 
43 % površine EU; poudarja, da je v sektorju v EU neposredno zaposlenih vsaj 500 000 
ljudi, posredno pa 2,6 milijona, in da so za vzdrževanje te delovne sile in dolgoročne 
konkurenčnosti sektorja potrebna stalna prizadevanja za privabljanje kvalificirane in 
usposobljene delovne sile v sektor; ugotavlja, da je skoraj 25 % celotne gozdne površine 
v EU vključene v omrežje Natura 2000;

5. ugotavlja, da se gozdno območje v Uniji širi, med drugim zaradi pogozdovanja, ter da 
se v upravljanih komercialnih gozdovih bolje veže ogljik kot v neupravljanih, pa tudi 
zmanjšujejo emisije in težave, ki jih povzroča slabšanje stanja gozdov; ugotavlja, da 
ima trajnostno gospodarjenje s komercialnimi gozdovi najboljši vpliv na podnebje in da 
bi bilo treba države, ki dobro gospodarijo s svojimi gozdovi, za to nagraditi;

6. ponavlja, da gozdovi in gozdarski sektor pomembno prispevajo k razvoju lokalnega 
krožnega biogospodarstva v EU; poudarja, da je bil leta 2010 delež biogospodarstva na 
trgu ocenjen na več kot 2 bilijona EUR in je zagotavljal 20 milijonov delovnih mest, kar 
je 9 % vseh zaposlenih v EU; ugotavlja, da bo vsak evro, vložen v raziskave in 
inovacije na področju biogospodarstva v okviru programa Obzorje 2020, ustvaril 
dodano vrednost;

7. poudarja, da je treba glede na sedanjo svetovno pandemijo covida-19 ponovno preučiti 
ambiciozne cilje evropskega zelenega dogovora za leto 2030 (zlasti za povečanje cilja 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v EU na 50-55 %) in temeljito oceniti njegove 
gospodarske učinke na konkurenčnost gozdarskega sektorja in gozdarjev v EU;

8. priznava ključne koristi, ki jih imajo gozdovi in gozdarski sektor za podnebje; poudarja, 
da je treba povečati sekvestracijo ogljika v gozdovih, shranjevanje ogljika v lesnih 
proizvodih ter nadomeščanje materialov in energije na osnovi fosilnih goriv; vendar 
opozarja, da je treba pri uvajanju podpornih shem za bioenergijo paziti, da ne bi prišlo 
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do nepotrebnega izkrivljanja trga za lesne surovine; poudarja, da je treba spodbujati 
krožno rabo lesnih proizvodov in s tem učinkovito rabo virov, zmanjšanje količine 
odpadkov in razširitev življenjskega cikla ogljika, da bi se še bolj razširilo krožno 
biogospodarstvo;

9. opozarja, da v skladu z veljavno zakonodajo, ki omogoča vzpostavitev gozdnih območij 
brez dovoljenja, sodni izvršitelji za gozdove ne morejo nič več storiti za preprečevanje 
škode v gozdovih ali velike škode, ki jo povzročijo žuželke; meni, da bi bilo treba 
spodbujati in olajšati celovito ukrepanje proti škodljivcem;

10. priznava vlogo, ki jo imajo gozdi pri zagotavljanju možnosti za rekreacijske in druge 
dejavnosti, kot je nabiranje nelesnih gozdnih proizvodov, na primer gob in jagodičevja; 
je seznanjen s priložnostmi za odstranjevanje biomase, da bi se preprečili gozdni požari 
s pašo, vendar ugotavlja tudi, da ima paša prostoživečih živali negativne posledice za 
preživetje sadik, zato poudarja, da je potrebno trajnostno gospodarjenje s pašnimi 
živalmi;

11. poudarja, da je bistveno sodelovanje kmetov in lovcev pri dobrem gospodarjenju z 
gozdovi, zlasti za ohranjanje ravnovesja med živalsko in rastlinsko biotsko 
raznovrstnostjo;

12. meni, da bi se morala strategija Unije za gozdove osredotočiti na podpiranje in 
spodbujanje konkurenčnosti gozdne industrije EU, biogospodarstva in bioenergije; 
meni, da bi moral biti cilj strategije za gozdove zlasti doseči samozadostnost z lesom v 
EU, rezultat česa bi bila večja pokritost z gozdovi, v tretjih državah pa bi se zmanjšale s 
tem povezane težave, kot so nezakonita sečnja, prilaščanje zemljišč ter poškodovanje 
okolja in biotske raznovrstnosti;

13. meni, da bi bilo treba vlogo gozdov v podnebni politiki obravnavati predvsem v okviru 
biogospodarstva, da bi se povečala uporaba obnovljivih virov goriva in materialov, ne 
pa za določanje ciljev o velikosti gozdnih ponorov ali zaščitenih gozdnih območij; 
meni, da ni treba sprejeti dodatne zakonodaje o gozdovih, dokler ne bo izkoriščen 
celoten potencial biogospodarstva;

14. ugotavlja, da je razvoj biogospodarstva EU med drugim odvisen od razvoja tehnologije 
in trgov, od evropskega in mednarodnega poličnega okvira ter od trajnostne rabe 
gozdov EU; ugotavlja, da je na nekatere od teh dejavnikov lažje vplivati kot na druge; 
zato podpira odpravo nepotrebnih zakonodajnih ovir, medsektorsko sodelovanje ter 
naložbe v raziskave in razvoj, da bi se omogočile spremembe v tej industriji;

15. ugotavlja tudi, da bi bilo treba pri podpiranju rabe biomase, ki izhaja iz gozdov, 
upoštevati ambiciozne cilje, določene v energetski politiki EU;

16. poudarja, da imajo pri doseganju ciljev ključno vlogo gozdovi, gozdarski sektor in 
biogospodarstvo; poudarja, da izpolnjevanje okoljskih in podnebnih ciljev EU ne bo 
nikoli mogoče brez večnamenskih, zdravih gozdov in trajnostnega gospodarjenja z 
njimi ter vzdržnih panog; poleg tega spodbuja ukrepe za ohranjanje ali povečanje 
gozdne površine;

17. je seznanjen z dejstvom, da je mogoče gozdne požare preprečiti z zagotavljanjem rasti v 
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gozdovih, zmanjšanjem količine odmrlega lesa in obsežno mrežo gozdnih cest; meni, da 
bi bilo treba s Pariškim sporazumom priznati, da je mogoče z dobrim, načrtovanim 
gospodarjenjem s komercialnimi gozdovi preprečevati gozdne požare; meni, da bi bilo 
treba države, ki uspejo preprečevati gozdne požare, nagraditi pri ogljičnih izračunih;

18. meni, da so za obdobje po letu 2020 potrebne ambiciozne, neodvisne in samostojne 
nacionalne strategije za gozdove, ki niso podrejene nobeni drugi sektorski strategiji; 
poziva, naj te strategije temeljijo na celostnem pristopu k trajnostnemu gospodarjenju z 
gozdovi, pri tem pa naj se upoštevajo vsi gospodarski, socialni in okoljski vidiki 
vrednostne verige, ki temelji na gozdarstvu; poudarja, da je treba glede na vse večje 
število nacionalnih in evropskih politik, ki neposredno ali posredno vplivajo na gozdove 
in gospodarjenje z njimi, razviti usklajen in dosleden pristop h gozdovom, gozdarskemu 
sektorju in številnim storitvam, ki jih zagotavljajo;

19. obžaluje dejstvo, da ta usklajeni in dosledni pristop ne velja za trgovinsko politiko 
Unije, ki dovoljuje množičen uvoz kmetijskih proizvodov, neposredno odgovornih za 
krčenje gozdov v tretjih državah, zlasti zaradi beljakovinskih rastlin in živinorejskih 
proizvodov;

20. meni, da bi morala strategija EU za gozdove povezovati nacionalne politike za gozdove, 
s čimer bi se upoštevalo dejstvo, da je treba spoštovati pristojnosti držav članic;

21. poudarja pomen, da se na podlagi dejstev odloča o politiki EU na področju gozdov, 
gozdarskega sektorja in njegove vrednostne verige, vendar brez sistematičnega zbiranja 
podatkov na ravni EU;

22. poudarja, da je treba upoštevati povezave med gozdarskim sektorjem in drugimi sektorji 
ter pomen digitalizacije in vlaganja v raziskave in inovacije; poudarja ključno vlogo 
materialov na osnovi lesa pri nadomeščanju fosilnih goriv v panogah, kot sta 
gradbeništvo in tekstilna industrija; meni, da je pomembno poudariti koristi za zdravje, 
ki jih prinaša gozdni sektor, ne le z vidika čistega zraka in rekreacije, temveč tudi z 
vidika zagotavljanja surovin za farmacevtsko industrijo, zlasti za proizvodnjo 
higienskih izdelkov za omejitev širjenja pandemij;

23. opaža, da bi lahko s pomočjo kmetijskega gozdarstva, pri katerem bi gojenje dreves 
kombinirali s pridelavo poljščin in/ali gojenje dreves z živinorejo, zmanjšali število 
gozdnih požarov, zlasti v sredozemskih državah; nadalje poudarja, kako pomembna sta 
celovito in dobro vzdrževano omrežje gozdnih cest in redno gospodarjenje z gozdovi za 
preprečevanje in obvladovanje gozdnih požarov, da ne bi zaradi njih po nepotrebnem 
prišlo do izpusta ogljika, kar vpliva na podnebje; poudarja, da bi bilo treba povečati 
možnosti za zatiranje škodljivcev na velikih površinah; v zvezi s tem poudarja, da je 
treba te dogodke uspešneje preprečevati s povečanjem odpornosti gozdov, na primer z 
raziskavami in inovacijami, izmenjavo informacij in s sodelovanjem v boju proti 
naravnim nesrečam;

24. priznava vlogo biotske raznovrstnosti pri zagotavljanju, da bodo gozdni ekosistemi 
ostali zdravi in odporni; vendar ugotavlja, da so za upravljanje priznanih naravnih 
območij potrebna zadostna finančna sredstva; poudarja, kako pomembno je 
pragmatično vključevanje ohranjanja narave v trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ne da 
bi se razširila zaščitena območja in ustvarjalo dodatno upravno in finančno breme; 
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podpira vzpostavitev mrež v ta namen na pobudo držav članic;

25. poudarja, da bi morala Unija iz proračuna za SKP nameniti zadostna sredstva za ukrepe 
za gozdno gospodarstvo, pri tem pa upoštevati nova pričakovanja tega sektorja, 
vključno z naložbami v razvoj gozdnih območij in v izboljšanje sposobnosti gozdov za 
preživetje, vzdrževanje omrežij gozdnih cest, gozdarsko tehnologijo in inovacije ter 
predelavo gozdarskih proizvodov in njihovo dajanje v uporabo; poudarja, da je treba 
zmanjšati upravno breme v okviru gozdarskih ukrepov EU in državne pomoči na 
splošno, na primer z omogočanjem skupinskih izjem, da bi se hitro odzvali na izzive za 
gozdove;

26. poudarja, da je krčenje in propadanje gozdov po svetu huda težava; poudarja, da bi bilo 
treba oblikovati pobude za reševanje vprašanj zunaj Unije, pri čemer bi se bilo treba 
osredotočiti na tropska območja in na dejavnike, na katerih temeljijo netrajnostne 
prakse v gozdovih zunaj gozdarskega sektorja, zlasti z vzpostavitvijo geografskega 
označevanja, certifikatov trajnosti in prepovedjo dostopa do evropskega trga za 
proizvode, pri katerih se ne upoštevajo veljavni predpisi; poudarja, da je treba 
spodbujati izvajanje uredbe EU o lesu in akcijskega načrta za izvrševanje zakonodaje, 
upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT), da bi preprečili uvoz nezakonito 
ali netrajnostno pridobljenega lesa na trg EU, ki povzroča nelojalno konkurenco 
evropskemu gozdarskemu sektorju in tistemu v najbolj oddaljenih regijah;

27. poudarja, da je treba ohraniti informacijske sisteme za gozdove, za katere so odgovorne 
vse pristojne nacionalne uprave; poudarja pomen znanstveno utemeljenih in 
uravnoteženih informacij s socialno-ekonomskimi kazalniki za razvoj katere koli 
politike, povezane z gozdovi, in poziva, naj se ti podatki posredujejo zadevnim 
deležnikom, kot so lovske zveze ali kmetijske zbornice, da se zagotovi učinkovito 
usklajevanje izvedenih ukrepov;

28. poziva Stalni odbor Komisije za gozdarstvo, naj državam članicam zagotovi osrednjo 
vlogo pri usklajevanju gozdarskega sektorja; poudarja, kako pomembno je hkratno 
sodelovanje ustreznih deležnikov v skupini za civilni dialog za gozdarstvo in pluto; 
poziva Komisijo, naj sodeluje s Parlamentom in državami članicami pri usklajevanju 
gozdarskega sektorja;

29. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Or. en


