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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže lesy a iná lesná pôda tvoria prinajmenšom 43 % územia EÚ a v niektorých 
členských štátoch je lesmi pokrytá viac ako polovica ich plochy a lesníctvu sa v rámci 
ich politík prikladá veľmi veľký význam;

B. keďže v odvetví lesného hospodárstva sú v EÚ zamestnané viac ako 3 milióny ľudí;

C. keďže európske lesy majú nesmiernu hodnotu z hľadiska zmierňovania zmeny klímy, 
pretože absorbujú a ukladajú 10 % emisií uhlíka v EÚ;

1. víta rozhodnutie Komisie o zavedení novej stratégie lesného hospodárstva; zdôrazňuje, 
že je potrebné, aby sa v rámci stratégie lesného hospodárstva v plnej miere dodržiavala 
zásada subsidiarity; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu celostnej a konzistentnej 
stratégie lesného hospodárstva, ktorá posilní multifunkčnú úlohu lesov a sektor lesného 
hospodárstva v EÚ a podporí ďalekosiahle spoločenské, hospodárske a environmentálne 
prínosy lesov; zdôrazňuje naliehavú potrebu predchádzať prírodným rušivým faktorom 
a riadiť ich; zdôrazňuje, že stratégia lesného hospodárstva by nemala byť podriadená 
žiadnej inej odvetvovej stratégii;

2. zdôrazňuje, že na základe vedeckého výskumu majú udržateľne obhospodarované lesy 
vyššiu schopnosť absorbovať CO2 ako neobhospodarované lesy; naliehavo preto žiada, 
aby nová stratégia lesného hospodárstva podporovala udržateľné obhospodarovanie 
lesov; uznáva pozitívny vplyv udržateľného obhospodarovania lesov na európsku lesnú 
biodiverzitu; konštatuje, že ochrana lesa a lesnícka produkcia nie sú v rozpore, ale môžu 
sa navzájom dopĺňať;

3. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú môžu lesy zohrávať pri nahrádzaní materiálov z 
fosílnych surovín výrobkami z biologického materiálu; domnieva sa, že nová stratégia 
lesného hospodárstva by mala odrážať významnú úlohu, ktorú zohrávajú európske lesy 
a obehové biohospodárstvo EÚ pri dosahovaní klimatickej neutrálnosti do roku 2050, a 
že by sa do nej na tento účel mali zahrnúť opatrenia;

4. konštatuje, že od zavedenia stratégie lesného hospodárstva v roku 2013 došlo v oblasti 
výskumu a technológií k značnému pokroku; zdôrazňuje, že je dôležité podporovať 
ďalší výskum v oblasti produktov lesného hospodárstva a výrobkov z biologického 
materiálu, a domnieva sa, že by sa mali na tento účel ďalej vynakladať finančné 
prostriedky EÚ určené na výskum; zdôrazňuje, že zintenzívnenie výskumu a zvýšenie 
finančných prostriedkov by pozitívne prispelo k zmierneniu zmeny klímy, 
udržateľnému hospodárskemu rastu a zamestnanosti, najmä vo vidieckych oblastiach;

5. vyjadruje znepokojenie nad zdravotným stavom a odolnosťou lesov v mnohých častiach 
Európy; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť a naplno využívať mechanizmy EÚ na 
riešenie záťaže, ktorej sú vystavené lesy v dôsledku cezhraničného šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, škodcov a chorôb.
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