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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so za trajnostno in učinkovito gozdarsko politiko potrebne zanesljive informacije o 
gozdnih virih, njihovem stanju in načinu gospodarjenja z njimi ter spremembi namenske 
rabe zemljišč; 

B. ker so gozdovi in vrednostna veriga gozdov bistvenega pomena za nadaljnji razvoj 
krožnega biogospodarstva, saj zagotavljajo delovna mesta, gospodarsko blaginjo na 
podeželskih in mestnih območjih ter blažitev podnebnih sprememb in zdravstvene 
koristi; 

1. želi spomniti, da se od EU in njenih držav članic pričakuje, da bodo sprejele nujne 
ukrepe za zaščito in obnovo gozdov, da bodo lahko izpolnile svoje obveznosti, ki 
izhajajo iz ciljev OZN za trajnostni razvoj, Pariškega sporazuma, svetovnega 
strateškega načrta za biotsko raznovrstnost za obdobje 2011–2020 in strateškega načrta 
OZN za gozdove ter njegovih svetovnih ciljev na področju gozdov;

2. je zelo zaskrbljen, ker zaveza EU, da bo krčenje gozdov v skladu s cilji trajnostnega 
razvoja do leta 2020 ustavila, kljub prizadevanjem EU in njenih držav članic po vsej 
verjetnosti ne bo izpolnjena; zato odločno podpira predlog Komisije za okrepitev 
ukrepov za zaščito in obnovo svetovnih gozdov;

3. poudarja, da je krčenje in propadanje gozdov po svetu huda težava, zato pozdravlja 
sporočilo Komisije z dne 23. julija 2019 z naslovom Okrepitev ukrepov EU za zaščito 
in obnovo svetovnih gozdov (COM(2019)0352); 

4. je seznanjen s prednostnimi ukrepi iz sporočila ter se zavezuje, da bo aktivno sodeloval 
pri nadaljnjem razvoju opisanih ukrepov, da se zagotovita njihova učinkovitost in 
dopolnjevanje, ter poziva, naj se zatem okrepijo in ustrezno izvajajo; poudarja, da je 
potreben celosten pristop; poudarja tudi, da morajo ukrepi temeljiti na treh stebrih 
trajnosti, in sicer okoljski, gospodarski in družbeni trajnosti; 

5. poudarja, da lahko trajnostno gospodarjenje z gozdovi prepreči krčenje gozdov in 
pozitivno vpliva na zdravje in raznolikost gozdov; omogoča sekvestracijo CO2 in 
skladiščenje ogljika v odpornih, rastočih gozdovih; omogoča skladiščenje ogljika v 
pridobljenih lesnih proizvodih in zagotavlja obnovljivo in podnebju prijazno surovino, 
ki lahko nadomesti energijsko intenzivne materiale in fosilna goriva;

6. poudarja pomen omogočanja vključujočega partnerstva s tretjimi državami na vseh 
ravneh, da bi okrepili trajnostno upravljanje zemljišč in trajnostno kmetijstvo, pa tudi 
posest zemljišč in dobro upravljanje, krožno gospodarstvo, ki temelji na lesu in ne 
povzroča krčenja gozdov, ter še naprej razvijali tesne odnose med njimi v boju proti 
krčenju gozdov, ob upoštevanju pravic domorodnih ljudstev, malih kmetov in lokalnih 
skupnosti; 

7. ugotavlja, kako pomembno je zagotoviti, da je krčenje gozdov vključeno v politični 
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dialog na državni ravni, in partnerskim državam pomagati pri oblikovanju in izvajanju 
nacionalnih okvirov za gozdarstvo in trajnostno gozdarstvo, pri tem pa upoštevati 
različne vrste gospodarjenja z gozdovi v državah članicah; poudarja, da se morajo v teh 
nacionalnih okvirih upoštevati domače potrebe in svetovne zaveze; poudarja, da je treba 
vzpostaviti spodbujevalne mehanizme za male kmete ter tako ohraniti in izboljšati 
ekosistem in proizvode, ki jih zagotavljata trajnostno gozdarstvo in kmetijstvo. 

8. poudarja, da so se s programom Obzorje 2020 že financirale pomembne raziskave in 
inovacije v prehodu na bolj trajnostne prakse pri rabi zemljišč in dobavne verige, da bi 
se zaustavila krčenje in degradacija gozdov; poziva k finančni okrepitvi programa 
Obzorje Evropa, da bi še naprej zagotavljal podporo na teh področjih; 

9. poudarja, da je treba spodbujati izvajanje uredbe EU o lesu1, da bi preprečili, da bi les, 
ki je pridobljen nezakonito, vstopil na evropski enotni trg;

10. poudarja, da je treba pritegniti zasebne naložbe, da bi se lahko spopadli z vzroki za 
krčenje gozdov in izpolnili cilje trajnostnega razvoja in zaveze iz Pariškega sporazuma; 
v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je konkurenčno regulativno okolje in da je 
treba deležnike v celoti vključiti v vse faze političnega procesa;

11. poudarja, da je treba nadalje oceniti dodatne regulativne in druge ukrepe na strani 
povpraševanja, skladne s pravili STO, da bi zagotovili, da koncept dobavnih verig brez 
krčenja gozdov vsi enako razumejo; poudarja, da je treba povečati preglednost dobavnih 
verig in čim bolj zmanjšati tveganje krčenja gozdov na splošno in krčenja gozdov, 
povezanega z uvozom blaga v EU; poziva Komisijo, naj z drugimi državami 
porabnicami začne dialog o dobavnih verigah brez krčenja gozdov;

12. poziva Komisijo, naj podpira in spodbuja inovacije in pobude industrije za povečanje 
trajnosti v vrednostnih verigah;

13. poziva Unijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami podpre spremljanje 
krčenja in degradacije gozdov, pri čemer naj uporabi podatke, zbrane z opazovanjem 
Zemlje, in razvije natančnejše satelite za slikanje Zemlje, da bo lahko podrobno in v 
realnem času spremljala krčenje gozdov; ugotavlja, da bi bile na ta način pridobljene 
informacije dragoceno orodje v boju proti krčenju gozdov na svetovni ravni;

14. poziva Komisijo, naj poveča preglednost dobavnih verig in čim bolj zmanjša tveganje, 
da bi zaradi industrije in potrošnikov prišlo do krčenja gozdov, in tako prispeva k 
zagotavljanju dobavnih verig brez krčenja gozdov;

15. poudarja, da je treba – namesto da se v pravila vključujejo novi standardi in certifikati – 
okrepiti že obstoječe standarde in sisteme certificiranja ter da morajo biti standardi in 
sistemi certificiranja tudi skladni s pravili STO.

16. poziva, naj se potrošnike in podjetja v EU ozavešča o tem, da je treba zmanjšati odtis 
potrošnje na zemljišča, potrošnike pa spodbuja, naj uporabljajo proizvode iz dobavnih 

1 Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti 
gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode, UL L 295, 12.11.2010, str. 23.
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verig brez krčenja gozdov, biogospodarstvo EU pa naj te verige vzpostavi;

17. ponovno poziva Komisijo, naj nemudoma pripravi predlog za evropski pravni okvir, ki 
bo temeljil na potrebni skrbnosti, da se zagotovi, da vsi proizvodi, ki so dani na trg EU, 
izhajajo iz trajnostnih dobavnih verig brez krčenja gozdov v skladu z mednarodnimi 
standardi in obveznostmi; vztraja, da mora takšno zakonodajo spremljati trden 
mehanizem izvrševanja, ki bo vključeval učinkovite, sorazmerne in odvračalne kazni za 
kršitve;
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