
PR\1196150CS.docx PE645.118v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

2019/2157(INI)

25.2.2020

NÁVRH ZPRÁVY
o Evropské strategii v oblasti lesnictví – dalším postupu
(2019/2157(INI))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

Zpravodajka (*):
Jessica Polfjärd, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu



PE645.118v01-00 2/10 PR\1196150CS.docx

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ..........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ...............................................................................................8



PR\1196150CS.docx 3/10 PE645.118v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o Evropské strategii v oblasti lesnictví – dalším postupu
(2019/2157(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 11. prosince 
2019 nazvané „Zelená dohoda pro Evropu“ (COM(2019)0640 final) a na politické 
směry Ursuly von der Leyenové ze dne 10. září 2019,

– 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 z 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 k provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví,

– s ohledem na aktualizovanou biohospodářskou strategii EU,

– s ohledem na strategii v oblasti klimatu do roku 2050,

– 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),

1 Úř. věst. C 346, 21.9.2016, s. 17.
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– 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 (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že závazky EU přijaté na unijní i mezinárodní úrovni, např. Zelená 
dohoda pro Evropu, cíle udržitelného rozvoje OSN, Kjótský protokol, Pařížská dohoda 
a vytvoření společnosti s nulovými emisemi, nebude možné splnit bez klimatických 
přínosů a dalších ekosystémových služeb, které lesy a odvětví založená na lesnictví 
poskytují; 

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o fungování Evropské unie neodkazuje na společnou 
politiku EU v oblasti lesnictví a že odpovědnost za lesy nesou členské státy, avšak 
vzhledem k tomu, že EU již dlouhou dobu přispívá svými politikami k udržitelnému 
obhospodařování lesů a pomáhá členských státům přijímat v této oblasti rozhodnutí;

C. 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;

Minulost – nedávné úspěchy a problémy při provádění

1. vítá zveřejnění zprávy Komise nazvané „Pokrok při provádění strategie EU v oblasti 
lesnictví – Nová strategie v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“ 
(COM(2018)0811); 

2. uznává, že osm (plus jedna) prioritních oblastí strategie bylo provedeno bez velkých 
obtíží, s výjimkou přetrvávajících problémů v oblastech „Jaké lesy máme a jak se 
mění?“ a „Podpora koordinace a komunikace“; 

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

4. zdůrazňuje, že podpora udržitelného obhospodařování lesů EU v rámci strategie EU 
v oblasti lesnictví a opatření pro rozvoj venkova prováděných v rámci společné 
zemědělské politiky (SZP) měla pozitivní vliv na biologickou rozmanitost lesů v EU 

2 Úř. věst. C 361, 5.10.2018, s. 5.
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a zvýšila klimatické přínosy odvětví založených na lesnictví; konstatuje však, že je stále 
třeba vyváženým způsobem posilovat udržitelné obhospodařování lesů s cílem zajistit, 
že lesy budou lépe schopny přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkám, a snížit 
rizika a dopady přírodních škodlivých činitelů;

Současnost – stav lesů v EU

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, mj. rozdíly 
ve vlastnických poměrech, velikosti, struktuře, biologické rozmanitosti, odolnosti 
a problémech; poukazuje dále na to, že lesy nabízejí společnosti širokou škálu 
ekosystémových služeb včetně surovin, lepší kvality ovzduší, čisté vody, regulace eroze 
a ochrany před suchem, povodněmi a lavinami;

6. poznamenává, že lesy a jiné zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % rozlohy EU a že 
odvětví lesnictví zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob přímo3 a 2,6 milionu 
nepřímo4;

7. uznává, že dlouhodobé investice do udržitelného obhospodařování lesů zajišťují, aby 
lesy zůstaly hospodářsky životaschopné, ale přispívají též k dosažení mnoha cílů EU, 
mj. k úspěšnému provádění Zelené dohody pro Evropu a k přechodu na oběhové 
biohospodářství; 

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; 

9. vyjadřuje politování nad skutečností, že ačkoli jsou lesy v EU obhospodařovány 
v souladu se společně dohodnutou zásadou udržitelného obhospodařování lesů a lesního 
porostu v EU v posledních desetiletích přibývá, byl v rámci nedávno dojednaného 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného 
investování a o změně nařízení 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících 
s udržitelností v odvětví finančních služeb vyvinut jiný přístup k udržitelnému 
obhospodařování lesů; 

Budoucnost – zásadní úloha strategie EU v oblasti lesnictví pro období po roce 2020 
a Zelené dohody pro Evropu při plnění cílů Pařížské dohody 

10. vítá, že Komise před nedávnem zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu, a očekává 
nadcházející strategii EU v oblasti lesnictví pro období po roce 2020; 

11. vítá pracovní program Komise na rok 2020, a zejména uznání přínosu nové strategie EU 
v oblasti lesnictví k 26. zasedání konference smluvních stran (COP26) Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že lesy by v budoucnosti 
neměly být považovány za jediný druh úložiště CO2, neboť jiná odvětví by byla méně 
motivována ke snížení svých emisí; dále zdůrazňuje, že je důležité přejít od společnosti 
založené na fosilních palivech;

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví založená na lesnictví a biohospodářství sehrávají při plnění 

3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se Evropské unie a lesů, Evropský parlament, květen 2019.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database%20


PE645.118v01-00 6/10 PR\1196150CS.docx

CS

cílů Zelené dohody pro Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto cíle EU v oblasti 
životního prostředí a klimatu nebude nikdy možné splnit bez multifunkčních, zdravých 
lesů a jejich udržitelného obhospodařování a životaschopného průmyslu; dále vybízí 
k přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a samostatné 
strategie EU v oblasti lesnictví, která nebude podřízena žádné jiné odvětvové strategii; 
žádá novou strategii EU v oblasti lesnictví, která bude založena na komplexním přístupu 
k udržitelnému obhospodařování lesů a zohlední přitom 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 v EU, je třeba vypracovat 
koordinovaný a soudržný přístup k lesům, odvětvím založeným na lesnictví a početným 
službám, které poskytují;

14. zastává názor, že strategie EU v oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu mezi 
vnitrostátními politikami v oblasti lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, přičemž uznává, 
že je třeba respektovat pravomoci členských států a zároveň přispívat k širším cílům 
EU; 

15. zdůrazňuje význam rozhodování založeného na důkazech, pokud jde o politiky EU 
týkající se lesů, odvětví založených na lesnictví a jejich hodnotového řetězce; vyzývá 
k tomu, aby veškeré aspekty opatření Zelené dohody pro Evropu, které se týkají lesů, 
byly v souladu se strategií EU v oblasti lesnictví pro období po roce 2020, zejména 
s cílem zajistit, aby udržitelné obhospodařování lesů mělo pozitivní dopad na 
společnost;

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit vazby mezi odvětvími založenými na lesnictví 
a dalšími odvětvími i význam digitalizace a investic do výzkumu a inovací; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu, kterou sehrávají materiály na bázi dřeva při nahrazování alternativ 
založených na využívání fosilních zdrojů v průmyslových odvětvích, jako je 
stavebnictví, chemický průmysl a obalový průmysl; 

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny klimatu se budou častěji vyskytovat přírodní škodliví 
činitelé, jako jsou sucho, povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, což bude způsobovat 
škody na lesích v EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba lépe předcházet těmto 
jevům tím, že se zvýší odolnost lesů, například prostřednictvím výzkumu a inovací 
a poskytnutím lepších podpůrných mechanismů pro postižené oblasti a majetek, aby 
mohly být obnoveny; 

18. uznává, že biologická rozmanitost je důležitá pro zajištění zdravých a odolných lesních 
ekosystémů; zdůrazňuje význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje však, že pro správu 
těchto oblastí je zapotřebí dostatek finančních prostředků;

19. vyzývá Komisi, aby podpořila jednání vedená Evropskou hospodářskou komisí OSN za 
podpory Organizace OSN pro výživu a zemědělství, s cílem dosáhnout právně závazné 
celoevropské dohody o lesích; 

20. vybízí k dokončení probíhajícího procesu usilujícího o vypracování koncepce 
udržitelnosti, která nebude založena na konečném využití, a to s úzkým zapojením 
Stálého lesnického výboru a členských států, přičemž by se mělo vycházet 



PR\1196150CS.docx 7/10 PE645.118v01-00

CS

z dvoufázového přístupu přepracované směrnice o obnovitelných zdrojích energie; je 
přesvědčen, že dvoufázový přístup by se mohl použít i v jiných politikách, jejichž cílem 
je zlepšit udržitelnost lesnictví; 

21. zdůrazňuje, že pro provádění strategie EU v oblasti lesnictví mají zásadní význam 
opatření v rámci SZP a opatření v oblasti lesnictví; podporuje kontinuitu opatření 
v oblasti lesnictví přijatých v rámci SZP na období let 2021–2027; zdůrazňuje, že jsou 
zapotřebí další snadno dostupné, dobře koordinované a relevantní mechanismy 
financování EU;

22. poukazuje na zásadní význam výzkumu a inovací na vysoké úrovni, pokud jde 
o zvýšení příspěvku lesů a odvětví založených na lesnictví ke zvládnutí výzev naší 
doby; zdůrazňuje význam programů EU pro výzkum a inovace pro období po roce 2020 
a uznává úlohu Stálého výboru pro zemědělský výzkum; 

23. zdůrazňuje skutečnost, že odlesňování a znehodnocování lesů na celém světě 
představují vážný problém; poukazuje na to, že je třeba vyvinout politické iniciativy za 
účelem řešení problémů mimo EU, které se zaměří na tropické oblasti a na externí 
činitele, kteří podněcují k používání neudržitelných postupů v lesích; 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 
získávaného dřeva na trh EU; 

24. zdůrazňuje, že v rámci společné odpovědnosti všech příslušných generálních ředitelství 
Komise je třeba vytvořit celounijní systém informací o lesích v Evropě; zdůrazňuje 
význam vědecky podložených a vyvážených informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se lesnictví;

25. vyzývá Stálý lesnický výbor Komise, aby členským státům přisoudil ústřední úlohu při 
vypracovávání a provádění strategie EU v oblasti lesnictví pro období po roce 2020; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby se do skupiny pro občanský dialog o lesním hospodářství 
a zpracování korku souběžně zapojily příslušné zúčastněné strany; naléhavě žádá 
Komisi, aby Parlament každý rok zapojila do provádění strategie EU v oblasti lesnictví; 

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Lesy, lesnictví a veškerá odvětví založená na lesnictví se významným způsobem podílejí na 
hledání udržitelných řešení mnohých problémů dnešní doby. Lesy a ostatní zalesněná plocha 
pokrývají přinejmenším 43 % rozlohy EU a odvětví lesnictví zaměstnává přímo alespoň 500 
000 a nepřímo 2,6 milionu evropských občanů. 60 % lesů Unie je navíc v soukromém 
vlastnictví. Evropské lesy jsou velmi rozmanité, co se týká rozlohy, struktury, biologické 
rozmanitosti a přístupů k jejich obhospodařování.

Od předchozí strategie EU v oblasti lesnictví, přijaté v roce 2013, se globální politické 
prostředí zásadním způsobem změnilo a tyto změny značně ovlivňují jednotlivé politiky EU. 
Závazky EU přijaté na unijní i mezinárodní úrovni, jako např. společnost s nulovými 
emisemi, Zelená dohoda pro Evropu, cíle udržitelného rozvoje OSN, Kjótský protokol 
a Pařížská dohoda, nebude možné bez klimatických přínosů lesů a odvětví založených na 
lesnictví a dalších ekosystémových služeb, které lesy poskytují, splnit.

Kromě toho si musíme uvědomit, že politika v oblasti lesnictví je především odpovědností 
členských států. Ve SFEU se na konkrétní ustanovení týkající se politiky EU v oblasti 
lesnictví neodkazuje. Unie však svými politikami již dlouhou dobu přispívá k udržitelnému 
obhospodařování lesů a pomáhá členským státům přijímat v této oblasti rozhodnutí. Rostoucí 
počet vnitrostátních a unijních politik přímo a nepřímo ovlivňuje lesy jejich správu v EU. 
V důsledku toho je politické prostředí EU pro lesy a jejich obhospodařování složité 
a roztříštěné. Je třeba ho sjednotit a lépe koordinovat, aby přinášelo výhody všem pilířům 
udržitelnosti.

Proto potřebujeme silnou, ucelenou a nezávislou strategii EU v oblasti lesnictví na období po 
roce 2020. Ta by měla zavést komplexní přístup k udržitelnému obhospodařování lesů, který 
bude vyváženým způsobem stavět na hospodářské, sociální a environmentální udržitelnosti 
a zajistí kontinuitu multifunkční úlohy lesů. Strategie EU v oblasti lesnictví by měla být 
nedílnou a nezávislou součástí nadcházející Zelené dohody pro Evropu a neměla by být 
podřízena žádné další odvětvové strategii.

Součástí nové strategie by měly být nástroje na podporu její úlohy coby účinného nástroje 
koordinace jednotlivých politik EU v oblasti lesnictví a jejich provádění způsobem, který 
zohlední celý hodnotový řetězec založený na lesnictví. Měla by vést k soudržnosti 
a součinnosti s dalšími odvětvími, které lesnictví ovlivňují. Strategie EU v oblasti lesnictví by 
rovněž měla být mostem mezi odvětvovými politikami EU v oblasti lesnictví a politikami, 
které v tomto směru uplatňují členské státy, a měla by zajistit zapojení odborníků z odvětví 
lesnictví do tvorby politik již od raných fází, což zajistí soudržnost a jednotnost politik 
uplatňovaných v této oblasti. EU by navíc měla aktivně ovlivňovat globální politické 
prostředí tím, že bude přijímat opatření k zastavení celosvětového odlesňování a na podporu 
opětovného zalesňování a zalesňování, ale i udržitelného řízení lesních zdrojů.

Lesy, odvětví založená na lesnictví a biohospodářství hrají důležitou úlohu při plnění cílů 
Zelené dohody pro Evropu, a tedy i cílů EU v oblasti klimatu, energetiky a životního 
prostředí. Tyto cíle nebude nikdy možné splnit bez multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a životaschopného průmyslu. Je třeba zabránit odchodu 
obyvatel z venkova a motivovat průmyslové subjekty k tomu, aby investovaly v Evropě, 
a vytvářet obchodní ekosystémy, které udržitelným způsobem využívají dostupné místní 
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zdroje a nabízejí pracovní příležitosti místním obyvatelům. Strategie EU v oblasti lesnictví by 
v tomto ohledu měla rovněž zásadním způsobem přispívat k zajištění dostupnosti surovin pro 
průmysl.

Snížení závislosti na fosilních surovinách a energii by vedlo ke zvýšení příležitostí, zejména 
ve venkovských oblastech. Lesy by neměly být považovány pouze za místa, která zachycují 
uhlík a která tak snižují příspěvek ostatních odvětví k omezování emisí. Je třeba poukázat na 
význam přechodu od společnosti založené na fosilních palivech.

Jednou z důležitých služeb, které lesy a odvětví lesnictví musí nabízet, je zmírňování změn 
klimatu. Přizpůsobování se změně klimatu je navíc čím dál důležitější pro to, aby se zajistila 
vhodná opatření pro předcházení přírodním škodlivým činitelům. Je třeba bojovat proti 
epidemiím kůrovců, suchům a lesním požárům a těmto jevům předcházet.

Environmentální, ekonomická a sociální hlediska lesů a jejich obhospodařování je třeba 
podporovat vyváženým způsobem. Zároveň je nutné posilovat obecné zásadní přínosy lesů 
a hodnotového řetězce založeného na lesnictví pro klima, k nimž patří pohlcování uhlíku, 
ukládání uhlíku v produktech ze dřeva a nahrazování fosilních surovin a energie. V této 
oblasti je třeba posílit úsilí v oblasti výzkumu.

Lesy a odvětví založená na lesnictví výrazným způsobem přispívají k rozvoji místního 
oběhového biohospodářství v EU. V roce 2010 představovalo biohospodářství trh, jehož 
hodnota se odhadovala na více než 2 biliony EUR a jenž poskytoval 20 milionů pracovních 
míst, což představovalo 9 % celkové zaměstnanosti v Unii. Uplatňování oběhového 
biohospodářství je třeba podporovat silnými politikami v oblasti výzkumu a inovací. Každé 
euro investované do biohospodářského výzkumu a inovací v rámci programu Horizont 2020 
vygeneruje přibližně 10 EUR přidané hodnoty.

Je třeba zdůraznit, že odolné a zdravé lesní ekosystémy, včetně živočichů a rostlin, jsou 
důležité pro zachování a posílení nejrůznějších ekosystémových služeb, které lesy poskytují, 
jako je biologická rozmanitost, čistý vzduch, voda, zdravá půda, dřevo a nedřevní suroviny. 

Lokality sítě Natura 2000 poskytují společnosti celou řadu ekosystémových služeb, včetně 
surovin. Správa těchto oblastí nicméně vyžaduje dostatečné množství finančních zdrojů.

Zalesňování a opětovné zalesňování jsou navíc vhodnými nástroji k posílení lesního porostu 
v EU, zejména na opuštěné půdě, v blízkosti městských a příměstských oblastí, ale i 
v horských oblastech. Je třeba zdůraznit, že lesy mají také ochrannou funkci a jejich aktivní 
a udržitelné obhospodařování přispívá ke zlepšení zdraví a posílení odolnosti ekosystémů 
a pomáhá přizpůsobit druhové složení regionálním a klimatickým podmínkám.

Je třeba poukázat na klíčový význam společné zemědělské politiky (SZP), z níž jsou 
financována opatření v oblasti lesnictví a rámcové programy pro výzkum, pro živobytí 
a rozvoj biohospodářství ve venkovských oblastech. Klíčovými aktéry ve venkovských 
oblastech jsou zemědělci a vlastníci lesů. Lesnictví, agrolesnictví a odvětví založená na 
lesnictví sehrály navíc mimořádně důležitou úlohu v programu rozvoje venkova, který byl 
součástí SZP na období let 2014–2020. Uznány musí být i ve SZP na období 2021–2027 a při 
uplatňování Zelené dohody pro Evropu.

Řádně financovaný kvalitní výzkum, inovace, sběr informací, údržba a rozvoj databází, 
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osvědčené postupy a sdílení znalostí mají mimořádný význam pro budoucnost multifunkčních 
lesů v EU a pro celý hodnotový řetězec založený na lesnictví, vzhledem k tomu, že jsou na ně 
kladeny stále vyšší nároky a je třeba využít nejrůznějších příležitostí a postavit se výzvám, 
kterým společnost čelí.

Lesy mají nicméně i rekreační hodnotu a lze v nich provozovat nejrůznější aktivity, například 
sbírat nedřevité produkty, jako jsou houby a lesní ovoce. Je třeba poukázat i na to, že 
intenzivnějším odstraňováním biomasy lze předcházet lesním požárům a pastvou zlepšovat 
biologickou rozmanitost, ačkoli je třeba si uvědomit, že pastva volně žijícími živočichy by 
mohla mít negativní dopad na přežití semenáčků.

Evropská společnost se od lesů a lesnictví čím dál více odděluje, a proto je třeba poukazovat 
na význam jejich udržitelného obhospodařování. Díky udržitelnému obhospodařování mohou 
lesy přinášet lidem celou řadu výhod. Proto je třeba informovat veřejnost o hospodářské, 
sociální a environmentální, ale i kulturní a historické úloze lesů a jejich obhospodařování jako 
součásti našeho přírodního dědictví.

Prostřednictvím Stálého lesnického výboru by Komise měla členským státům umožnit, aby se 
významným způsobem podílely na přípravě a uplatňování strategie EU v oblasti lesnictví pro 
období po roce 2020. Současně by měla zapojit všechny příslušné zúčastněné strany 
prostřednictvím občanského dialogu o lesním hospodářství a zpracování korku. Do 
uplatňování strategie EU v oblasti lesnictví by Komise měla rovněž zapojit Parlament.

Závěrem je třeba podotknout, že potřebujeme ambiciózní a silnou strategii EU v oblasti 
lesnictví na období po roce 2020, abychom zajistili koordinovaný a celostní přístup k lesům, 
odvětvím založeným na lesnictví a nejrůznějším službám, které poskytují. Díky 
průkopnickým digitálním řešením a udržitelným technologiím mohou lesy a odvětví založená 
na lesnictví přispívat k ochraně klimatu a životního prostředí a přinášet výhody lidem 
a oběhovému biohospodářství. Potřebujeme dlouhodobé investice do udržitelného 
obhospodařování lesů s cílem zajistit, aby tyto lesy byly nadále nejen hospodářsky 
životaschopné, ale aby významně přispívaly k dosahování celé řady cílů, které si EU 
předsevzala, včetně Zelené dohody pro Evropu a přechodu na oběhové biohospodářství. 
V rámci strategie EU v oblasti lesnictví je třeba přilákat investice do evropských lesů 
a usnadnit propojení s dalšími odvětvími. Kromě toho je třeba poukázat na zásadní úlohu 
a potenciál materiálů na bázi dřeva v odvětvích, jako je stavebnictví, textilní výroba, 
chemický průmysl a výroba obalů, při nahrazování alternativních materiálů založených na 
fosilních surovinách. V neposlední řadě potřebujeme, aby rozhodování o politikách týkajících 
se lesů bylo založeno na důkazech.


