
AD\1205447SK.docx PE648.258v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2019/2157(INI)

3.6.2020

STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k európskej stratégii lesného hospodárstva – ďalší postup
(2019/2157(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Mauri Pekkarinen



PE648.258v02-00 2/8 AD\1205447SK.docx

SK

PA_NonLeg



AD\1205447SK.docx 3/8 PE648.258v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta rozhodnutie Komisie pripraviť novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ; domnieva 
sa, že európska stratégia lesného hospodárstva bude kľúčovým prvkom pri plnení 
európskej zelenej dohody; zdôrazňuje, že neexistuje osobitný právny základ pre 
spoločnú politiku EÚ v oblasti lesného hospodárstva, pretože lesohospodárska politika 
patrí v prvom rade do právomoci členských štátov; poukazuje však na to, že mnohé 
politiky EÚ majú vplyv na lesy a sektor lesného hospodárstva a vyžadujú si súdržnosť a 
väčšiu medzisektorovú koordináciu prostredníctvom stratégie lesného hospodárstva EÚ; 
konštatuje, že súdržné a stabilné regulačné prostredie je predpokladom na podporu 
inovácií a investícií v sektore lesného hospodárstva; 

2. poznamenáva, že európska zelená dohoda si ako nová stratégia EÚ pre rast vyžaduje 
investície v záujme plnej podpory čistého a obehového hospodárstva; vyzdvihuje 
zásadnú úlohu udržateľného aktívneho obhospodarovania lesov pre dosiahnutie 
klimatickej neutrality do roku 2050 a pre obehové biohospodárstvo Únie; berie na 
vedomie najmä veľkú kapacitu obhospodarovaných lesov zachytávať oxid uhličitý a 
rovnako aj potenciál produktov lesného hospodárstva nahradiť fosílne palivá a 
materiály; v tejto súvislosti je presvedčený, že v rámci stratégie by sa mali podporovať 
inovácie v celom hodnotovom reťazci, a to aj prostredníctvom uľahčovania výmeny 
najlepších postupov a zabezpečenia konkurenčného regulačného prostredia; poukazuje 
na dôležitú úlohu lesov a udržateľného obhospodarovania lesov v celom hodnotovom 
reťazci lesného hospodárstva a biohospodárstva, najmä z hľadiska zabezpečovania 
udržateľných surovín pre sektor a tvorbu pracovných miest v Európe; zdôrazňuje, že 
dostupnosť udržateľne získavaných surovín by sa mala zabezpečiť a podporovať 
priaznivým a súdržným politickým rámcom pre všetky dotknuté sektory;

3. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa nová stratégia lesného hospodárstva opierala o tri 
piliere udržateľnosti – environmentálnu, hospodársku a sociálnu udržateľnosť; 
zdôrazňuje potrebu celostnej a súdržnej stratégie lesného hospodárstva, ktorá by 
posilňovala a využívala multifunkčnú úlohu lesov a sektora lesného hospodárstva v EÚ;

4. konštatuje, že v súvislosti s obhospodarovanými lesmi sa v lesoch, ktoré sa 
obhospodarujú udržateľným spôsobom, zohľadňuje ochrana biodiverzity a druhovej 
diverzity, a môžu byť preto odolnejšie voči klimatickým vplyvom, ako sú požiare, 
suchá a netypické poveternostné javy, a ako také sú dôležitou investíciou do budúcnosti 
nielen pre komunity a prírodu, ale aj pre lesné hospodárstva;

5. zdôrazňuje, že podľa 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, a to aj malými a strednými podnikmi;

6. uznáva, že hlavnou hybnou silou a oporou udržateľného a aktívneho obhospodarovania 
lesov sú MSP;

7. zdôrazňuje, že v sektore lesného hospodárstva by sa mala venovať osobitná pozornosť 
aj tvorbe pracovných miest v drevospracujúcom priemysle, ako aj novým nástrojom, 
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ktorých cieľom je urýchliť hospodárske oživenie v situáciách, v ktorých dochádza k 
pandémii, aká bola spôsobená ochorením COVID-19;

Drevospracujúci priemysel

8. konštatuje, že európske lesné zdroje sa zvyšujú v dôsledku prirodzeného rastu aj 
zalesňovania; poukazuje na to, že podľa priemyslu pomohli rozšírené hodnotové 
reťazce drevospracujúceho priemyslu od lesného hospodárstva až po papierenský 
priemysel vytvoriť takmer 4 milióny pracovných miest a vytvorili približne 8 % 
celkovej pridanej hodnoty EÚ pochádzajúcej zo spracovateľského priemyslu; v tejto 
súvislosti uznáva pozitívny hospodársky, spoločenský a environmentálny prínos lesného 
priemyslu a je presvedčený, že stratégia lesného hospodárstva by mala podnietiť ďalšie 
investície do inovácií a technologického pokroku;

9. poznamenáva, že európsky drevospracujúci priemysel prispieva k eliminácii emisií 
uhlíka v Európe tým, že uhlíkovo náročné suroviny, výrobky a energiu z fosílnych palív 
nahrádza obnoviteľnými alternatívami lesného hospodárstva, ako sú výrobky z 
biologického materiálu, napr. stavebný materiál, nové inovatívne chemické látky, 
plasty, textil a obalový materiál a tiež udržateľným spôsobom vyrábaná biomasa, 
bioplyn a biopalivo, a pomáha tak pri dosahovaní cieľov Parížskej dohody a európskej 
zelenej dohody;

10. žiada, aby sa vykonávala stratégia EÚ pre biohospodárstvo; podporuje udržateľné 
využívanie dreva ako suroviny šetrnej k životnému prostrediu; zdôrazňuje, že drevené 
výrobky a drevené konštrukcie s dlhodobou životnosťou predstavujú účinný spôsob ako 
zvýšiť ukladanie oxidu uhličitého a zabezpečiť substitučný účinok zníženia 
skleníkových plynov; zdôrazňuje význam dostupnosti surovín na báze dreva pre 
drevospracujúci priemysel a potrebu prilákať investície do lesov v EÚ; zdôrazňuje 
potrebu uprednostniť efektívne využívanie dreva;

11. zdôrazňuje, že materiály na báze dreva musia zohrávať kľúčovú úlohu pri nahrádzaní 
alternatív založených na fosílnych palivách v odvetviach priemyslu, ako je stavebníctvo, 
textilný priemysel a chemický a baliarenský priemysel; zdôrazňuje, že v rámci 
prioritného využívania alternatív založených na dreve sa musí zohľadniť celý životný 
cyklus výrobkov a ich environmentálne vlastnosti; zdôrazňuje nepretržitú potrebu 
podporovať výskum a inovácie v oblasti lesného hospodárstva, a to v rámci celého 
lesného hodnotového reťazca vrátane výrobkov z dreva využívaných ako náhrada za 
fosílne alebo uhlíkovo náročné materiály; 

12. vyzýva členské štáty, aby identifikovali riešenia, ktoré sú z hľadiska výstavby a obnovy 
najšetrnejšie ku klíme; žiada, aby sa vo väčšej miere podporovalo využívanie dreva v 
stavebnom priemysle; vyzýva Komisiu, aby zaradila odporúčania v tomto duchu do 
svojho plánu obnovy, ktorý sa má začať uplatňovať koncom roka;

13. uvedomuje si však výzvy, ktoré so sebou prináša zvýšený dopyt po dreve pre materiály, 
obnoviteľnú energiu a biohospodárstvo, a vyzýva Komisiu, aby sa im v novej stratégii 
náležite venovala a zároveň napomáhala dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 
2050;

14. zdôrazňuje, že to, čo odvetvie lesného hospodárstva vyžaduje v prvom rade, je skôr 
stabilný dlhodobý politický rámec než krátkodobé podporné opatrenia;
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15. vyzýva Európsku úniu, aby podporovala a zabezpečila, že materiály biologického 
pôvodu vrátane drevného odpadu sa vrátia do hodnotového reťazca podporovaním 
ekodizajnu a presadzovaním využitia druhotných surovín vrátane dreva na výrobu 
produktov pred ich prípadným spálením na konci životnosti;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli politiky na podporu udržateľných a 
recyklovateľných bioproduktov a podporovali recyklovateľné výrobky z biologických 
materiálov prostredníctvom verejného obstarávania a investičnej podpory;

17. zdôrazňuje, že žiadny substitučný účinok produktov lesného hospodárstva nemôže 
nahradiť stratu primárnych lesov, ktoré boli uznané za nenahraditeľné a ktoré by mali 
byť chránené právnymi a stimulačnými nástrojmi; 

18. domnieva sa, že  v každom európskom priemyselnom odvetví by sa účinnejšie 
využívanie dreva malo uprednostňovať pred spôsobmi využitia s vyššou pridanou 
hodnotou;

Energetická politika

19. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili včasné a primerané vykonávanie revidovanej 
smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II)1, ktorá bola prijatá v decembri 
2018 a stanovuje pevné kritériá udržateľnosti pre obnoviteľné zdroje energie; 
poznamenáva, že v záujme zabezpečenia udržateľnej výroby biomasy sa v smernici o 
obnoviteľných zdrojoch energie stanovili kritériá udržateľnosti, ktoré treba dodržiavať, 
aby sa splnili ciele EÚ pre energiu z obnoviteľných zdrojov a aby sa mohli využívať 
systémy podpory; zdôrazňuje, že nedávno prijaté harmonizované kritériá platné pre celú 
EÚ sú rozhodujúce pre to, aby vnútorný trh s energiou fungoval bezproblémovo a aby 
sa predišlo narušeniu hospodárskej súťaže;

20. pripomína, že v revidovanej smernici o obnoviteľných zdrojoch energie sa stanovuje, že 
prevádzkovatelia by si mali osvojiť prístup založený na posudzovaní rizika, aby pri 
výrobe bioenergie zminimalizovali riziko používania neudržateľnej lesnej biomasy;

Výskum a inovácie

21. zdôrazňuje zásadnú úlohu výskumu a inovácií pri podporovaní prínosu lesov a sektora 
lesného hospodárstva k riešeniu výziev našej doby; je presvedčený, že výskum v oblasti 
lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu môže priniesť pozitívne výsledky 
z hľadiska zmierňovania zmeny klímy, rastu udržateľných podnikov, zamestnanosti, 
udržiavania dlhodobého zdravia lesov a ochrany biodiverzity, a preto by sa mal 
podporovať; požaduje primerané financovanie programu Horizont Európa a posilnenie a 
podporovanie nových a existujúcich prepojení medzi výskumom, priemyslom, lesným 
hospodárstvom, poľnohospodársko-lesníckym systémom a spoločnosťou na všetkých 
úrovniach prostredníctvom osobitných nástrojov, ako sú európske partnerstvá (napr. 
Circular Bio-based Europe a Build4People);

22. zdôrazňuje potrebu zohľadniť väzby medzi sektorom lesného hospodárstva a ostatnými 
sektormi, ako aj význam digitalizácie a investovania do výskumu a inovácií v záujme 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82).
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symbiózy priemyselných odvetví; 

23. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať ďalší výskum v oblasti drevospracujúceho 
priemyslu, pričom poukazuje najmä na prínos MSP k udržateľnému lesohospodárskemu 
výskumu a inováciám; 

24. zdôrazňuje, že pre úspešnú realizáciu udržateľného obhospodarovania lesov v praxi je 
dôležité vzdelanie a kvalifikovaná, riadne odborne pripravená pracovná sila v sektore 
lesného hospodárstva; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby v tejto súvislosti 
naďalej využívali a posilňovali príslušné existujúce európske nástroje;

Údaje – využívanie satelitných služieb

25. požaduje od Európskej únie, aby zriadila sieť na monitorovanie európskych lesov, v 
rámci ktorej sa budú zbierať informácie na miestnej úrovni (o obnove lesa, teplotách, 
parazitických chorobách, prírodných pohromách) v súčinnosti s programami 
pozorovania Zeme Copernicus a ktorá dokáže vytvárať spoľahlivé predpovede v 
reálnom čase s cieľom zlepšiť udržateľné obhospodarovanie lesov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zlepšili presnosť údajov o lesoch s cieľom umožniť priamu výmenu 
porovnateľných informácií medzi členskými štátmi; 

26. žiada, aby sa vytvoril a sfunkčnil satelitný monitorovací systém, ktorý by umožnil 
podrobné monitorovanie lesov v celej Európskej únii s cieľom poskytovať lepšie 
meteorologické výstrahy a správy o environmentálnom vplyve a poskytoval údaje pre 
národné inventarizácie lesov; zdôrazňuje však, že by to nemalo predstavovať nadmernú 
administratívnu záťaž pre dotknuté spoločnosti, keďže väčšina z nich sú MSP;

27. zdôrazňuje, že lesy v EÚ majú veľmi odlišné charakteristiky, a preto si vyžadujú rôzne 
prístupy k obhospodarovaniu; vyjadruje znepokojenie nad zdravotným stavom a 
odolnosťou lesov v mnohých častiach Európy v dôsledku zmeny klímy a ohnísk 
škodcov a chorôb v lesoch; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť a naplno využívať 
mechanizmy EÚ na monitorovanie, informovanie a riešenie záťaže, ktorej sú vystavené 
lesné zdroje v dôsledku šírenia inváznych nepôvodných druhov, škodcov a chorôb; 
vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti venovala osobitnú pozornosť tým oblastiam, 
ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy, vrátane stredozemského regiónu.
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