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POBUDE 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 

podeželja kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. meni, da je primerno, da se v strategijo vključijo pobude za ohranjanje gozdov in 

gospodarjenje z njimi in pozdravlja sporočilo Komisije o novi gozdarski strategiji EU 

glede na to, da je potrebna celovita in usklajena skupna strategija za preprečevanje in 

obvladovanje nesreč v gozdovih, ki bo spoštovala načelo subsidiarnosti; 

2. poziva države članice, naj razmislijo o vključitvi plačila za ekološke storitve kot pobude 

za gospodarjenje z gozdovi; poudarja, da trajnostno gospodarjenje z gozdovi pozitivno 

vpliva na preprečevanje požarov, biotsko raznovrstnost in ohranjanje gozdov ter je 

ključnega pomena za gospodarski razvoj, zlasti na podeželskih območjih in v oddaljenih 

regijah;  

3. poudarja, da so zlasti na sredozemskem območju gozdni požari reden pojav in so hkrati 

vzrok in posledica podnebnih sprememb; poudarja, da so nevihte, požari in gozdni 

škodljivci naravne nesreče, ki jih lahko zmanjšamo s pomočjo gozdarskih tehnik in da 

bi bilo treba poleg boljšega gospodarjenja z gozdovi spodbujati tudi specifične ukrepe, 

kot sta uvedba pašništva ali kmetijsko-gozdarskih območij, se pravi politik, ki bi jih 

morali priznati tako v okviru prvega (pašna območja) kot drugega stebra (razvoj 

podeželja) skupne kmetijske politike; 

4. meni, da je treba spodbujati izvajanje koncepta biogospodarstva za spodbujanje 

gospodarnosti gozdnih vrednostnih verig s pomočjo inovacij in prenosa tehnologij in 

tako bolje podpreti gozdne proizvode razen lase; 

5. poudarja, da je treba biti pozoren tudi na možnosti za ponovno in učinkovito uporabo 

gozdnih materialov kot načina za zmanjševanje trgovinskega primanjkljaja EU in kot 

prispevka k zmanjšanju netrajnostnega gospodarjenja, ohranjanju okolja in omejitvi 

krčenja gozdov v tretjih državah;  

6. poudarja, da načrti gospodarjenja z gozdovi ne smejo povzročiti dodatnega upravnega 

bremena, ki bi oteževalo trajnostno uporabo evropskih gozdov; zato poziva države 

članice, naj pregledajo izvajanje načrtov gospodarjenja z gozdovi, pri tem pa upoštevajo 

načelo sorazmernosti ter načelo, da se najprej pomisli na male, in zagotovijo, da 

upravljavci uporabljajo izjavo o odgovornosti. 


