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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja odločitev Komisije, da pripravi novo strategijo EU za gozdove; meni, da bo 
evropska strategija za gozdove nujen element pri uresničevanju evropskega zelenega 
dogovora; poudarja, da ni posebne pravne podlage za skupno politiko EU za gozdove, 
saj je politika za gozdove v prvi vrsti pristojnost držav članic; vendar se zaveda, da 
številne politike EU vplivajo na gozdove in gozdarski sektor, zato sta potrebna 
skladnost in tesnejše medsektorsko usklajevanje s pomočjo strategije EU za gozdove; 
ugotavlja, da je usklajeno in stabilno regulativno okolje pogoj za spodbujanje inovacij 
in naložb v gozdarski sektor; 

2. ugotavlja, da evropski zeleni dogovor kot nova strategija EU za rast zahteva naložbe, s 
katerimi bo mogoče polno podpreti čisto in krožno gospodarstvo; poudarja osrednjo 
vlogo trajnostnega dejavnega gospodarjenja z gozdovi za dosego podnebne nevtralnosti 
do leta 2050 in v krožnem biogospodarstvu Unije; opozarja zlasti na veliko zmogljivost 
gozdov, s katerimi se gospodari, za zajemanje ogljikovega dioksida, pa tudi na potencial 
gozdarskih proizvodov za nadomestitev fosilnih goriv in materialov; v zvezi s tem meni, 
da bi morala strategija podpirati inovacije v celotni vrednostni verigi, tudi s 
pospeševanjem izmenjave najboljše prakse in zagotavljanjem konkurenčnega 
regulativnega okolja; poudarja, kako pomembno vlogo imajo gozdovi in trajnostno 
gospodarjenje z njimi v celotni vrednostni verigi gozdov in biogospodarstva, zlasti kar 
zadeva zagotavljanje trajnostnih surovin za sektor ter ustvarjanje delovnih mest v Uniji; 
poudarja, da bi bilo treba s podpornim in usklajenim okvirom politike za vse udeležene 
sektorje zagotoviti in povečati razpoložljivost trajnostno pridobljenih surovin;

3. poudarja tudi, da mora nova strategija za gozdove temeljiti na treh stebrih trajnosti: 
okoljski, ekonomski in socialni trajnosti; poudarja potrebo po celostni in dosledni 
strategiji za gozdove, ki bo krepila in izkoriščala večnamensko vlogo gozdov in 
gozdarskega sektorja EU;

4. ugotavlja, da se pri gospodarjenju z gozdovi v tistih gozdovih, s katerimi se gospodari 
trajnostno, varuje tudi biotska raznovrstnost in raznolikost vrst, zato so bolj odporni na 
podnebne vplive, kot so požari, suša in izvensezonski vremenski dogodki, ter so tako 
pomembna naložba v prihodnost skupnosti in narave, pa tudi gozdnih gospodarstev;

5. poudarja, da imajo po znanstvenih raziskavah gozdovi, s katerimi se trajnostno 
gospodari, višjo sposobnost absorpcije CO2 kot gozdovi, s katerimi se ne gospodari; 
zato poziva, naj se z novo strategijo za gozdove spodbuja trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi, tudi pri malih in srednjih podjetjih;

6. priznava, da so mala in srednja podjetja glavna gonilna sila in nosilci trajnostnega in 
dejavnega gospodarjenja z gozdovi;

7. poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti tudi ustvarjanju delovnih mest v 
gozdarski industriji ter novim instrumentom, s katerimi bi pospešili gospodarsko 
okrevanje v pandemijah, kot je ta zaradi COVID-19;
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Gozdarska industrija

8. ugotavlja, da se evropski gozdni viri zaradi naravne rasti in pogozdovanja povečujejo; 
poudarja, da so po podatkih industrije razširjene vrednostne verige gozdarskih panog, 
od gozdarstva do papirne industrije, ustvarile približno 4 milijone delovnih mest in 
prispevale 8 % skupne dodane vrednosti EU v proizvodni industriji; v zvezi s tem 
priznava pozitivne gospodarske, družbene in okoljske prispevke gozdarskega sektorja 
ter meni, da bi morala strategija za gozdove spodbujati nadaljnje naložbe v inovacije in 
tehnološki napredek;

9. ugotavlja, da evropska gozdarska industrija prispeva k razogljičenju Evrope z 
zamenjavo surovin, proizvodov in energije iz fosilnih goriv z velikimi emisijami CO2 s 
trajnostnimi nadomestnimi rešitvami, kot so proizvodi na biološki osnovi, na primer 
gradbeni in pakirni material, nove inovativne kemikalije, plastika in tekstil ter trajnostno 
pridobljeni biomasa, bioplin in biogorivo, ter tako prispeva k doseganju ciljev Pariškega 
sporazuma in evropskega zelenega dogovora;

10. poziva k izvajanju strategije EU za biogospodarstvo; spodbuja trajnostno uporabo lesa 
kot okolju prijazne surovine; poudarja, da so dolgotrajni lesni izdelki in lesna gradnja 
učinkovit način za večje skladiščenje ogljika in nadomeščanje toplogrednih plinov; 
poudarja pomen razpoložljivosti lesnih surovin za gozdarsko industrijo ter da je treba v 
EU privabiti naložbe na osnovi gozdov; poudarja, da je treba dajati prednost učinkoviti 
uporabi lesa;

11. poudarja, da morajo imeti materiali na osnovi lesa ključno vlogo pri nadomeščanju 
materialov iz fosilnih virov v industrijah, kot so gradbeništvo, tekstilna in kemična 
industrija ter industrija embalaže; poudarja, da je treba pri prednostnem razvrščanju 
nadomestnih možnosti na osnovi lesa upoštevati celoten življenjski krog proizvodov in 
njihovo okoljsko učinkovitost; poudarja, da je treba nenehno podpirati raziskave in 
inovacije na področju gozdov v celotni vrednostni verigi gozdov, vključno z lesnimi 
izdelki, ki se uporabljajo kot nadomestilo za fosilne ali ogljično intenzivne materiale; 

12. poziva države članice, naj opredelijo najbolj okolju prijazne rešitve pri gradnji in 
obnovi; poziva k večji podpori za uporabo lesa v gradbeništvu; poziva Komisijo, naj v 
svoj načrt za prenovo, predviden za konec leta, vključi priporočila;

13. vendar se zaveda izzivov, ki jih lahko prinese vse večje povpraševanje po lesu kot 
surovini, obnovljivem viru energije in za biogospodarstvo, zato poziva Komisijo, naj te 
izzive ustrezno obravnava v prihodnji strategiji, hkrati pa do leta 2050 pripomore k 
uresničitvi podnebne nevtralnosti;

14. poudarja, da gozdarski sektor zlasti in v prvi vrsti potrebuje stabilen in dolgoročen 
politični okvir in ne kratkoročnih podpornih ukrepov;

15. poziva Evropsko unijo, naj spodbuja in zagotovi, da se materiali biološkega porekla, 
tudi lesni odpadki, vrnejo v vrednostno verigo, in sicer s spodbujanjem ekološkega 
oblikovanja in spodbujanjem uporabe sekundarnih surovin za proizvode, tudi lesa, pred 
morebitnim sežigom ob koncu življenjskega cikla;

16. poziva Komisijo in države članice, naj uvedejo politike za spodbujanje trajnostnih 
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proizvodov na biološki osnovi z možnostjo recikliranja ter naj te proizvode podpirajo s 
pomočjo javnih naročil in podpore za naložbe;

17. poudarja, da s proizvodi, ki temeljijo na gozdarstvu, ni mogoče nadomestiti izgube 
primarnih gozdov, ki veljajo za nenadomestljive in bi jih bilo treba zaščititi s pravnimi 
instrumenti in pobudami; 

18. meni, da je treba dajati prednost učinkovitejši rabi lesa s pomočjo uporabe z višjo 
dodano vrednostjo v vseh evropskih industrijskih sektorjih;

Energetska politika

19. poziva države članice, naj zagotovijo pravočasno in ustrezno izvajanje revidirane 
direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (RED II)1, ki je bila 
sprejeta decembra 2018 in določa stroga trajnostna merila za obnovljive vire energije; je 
seznanjen, da so za trajnostno proizvodnjo biomase v revidirani direktivi o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov določena trajnostna merila, ki jih je treba 
izpolnjevati, da bi ravnali v skladu s ciljem Unije glede energije iz obnovljivih virov in 
bi imeli koristi od programov podpore; poudarja, da so harmonizirana merila za celotno 
Unijo, ki so bila dogovorjena pred kratkim, bistvena za nemoteno delovanje notranjega 
energijskega trga in preprečevanje izkrivljanja konkurence;

20. želi spomniti, da revidirana direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov določa, da morajo gospodarski subjekti uvesti pristop na podlagi tveganja in čim 
bolj zmanjšati tveganje za uporabo netrajnostne gozdne biomase za proizvodnjo 
bioenergije;

Raziskave in inovacije

21. poudarja, da so raziskave in inovacije nujne, če želimo povečati prispevek gozdov in 
gozdarskega sektorja k premagovanju izzivov našega časa; meni, da imajo lahko 
raziskave na področju gozdarstva in gozdarske industrije pozitivne rezultate pri blaženju 
podnebnih sprememb, rasti trajnostnih podjetij, zaposlovanju, dolgoročnem ohranjanju 
zdravja gozdov in varstvu biotske raznovrstnosti, zato bi jih bilo treba spodbujati; 
poziva k ustreznemu financiranju programa Obzorje Evropa ter krepitvi in spodbujanju 
novih in obstoječih povezav med raziskavami, industrijo, gozdarstvom, kmetijsko-
gozdarskimi sistemi in družbo na vseh ravneh prek posebnih instrumentov, kot so 
evropska partnerstva (npr. Evropsko partnerstvo za krožno Evropo, ki temelji na rabi 
biomase, in partnerstvo Build4People);

22. poudarja, da je treba upoštevati povezave med gozdarskim sektorjem in drugimi 
sektorji, pa tudi pomen digitalizacije in naložb v raziskave in inovacije, da se ustvari 
industrijska simbioza; 

23. poudarja, da je pomembno spodbujati nove raziskave v gozdarski industriji, pri čemer je 
treba posebej izpostaviti, da mala in srednja podjetja prispevajo k raziskavam in 

1 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov, UL L 328, 21.12.2018, str. 82.
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inovacijam na področju trajnostnih gozdov; 

24. poudarja, kako je za uspešno izvajanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v praksi 
pomembna izobražena, kvalificirana in dobro usposobljena delovna sila v gozdarskem 
sektorju; poziva Komisijo in države članice, naj še naprej izvajajo in krepijo veljavne 
evropske instrumente na tem področju;

Podatki – uporaba satelitskih storitev

25. poziva Evropsko unijo, naj vzpostavi nadzorno mrežo za evropske gozdove, ki bo 
zbirala podatke na lokalni ravni (pogozdovanje, temperatura, bolezni, ki jih povzročajo 
zajedavci, naravne nesreče) v povezavi s programom Copernicus za opazovanje Zemlje, 
da bo mogoče v realnem času pripraviti zanesljive napovedi in s tem izboljšati 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi; poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za 
bolj točne podatke o gozdovih, kar bi omogočilo izmenjavo neposrednih in primerljivih 
informacij med državami članicami; 

26. poziva k vzpostavitvi in izvajanju sistema satelitskega spremljanja, da bi lahko natančno 
spremljali gozdove v Evropski uniji, pripravljali boljša vremenska opozorila in poročila 
o posledicah ter natančnejše državne popise gozdov; vendar poudarja, da se s tem ne bi 
smelo povečati upravno breme za sodelujoča podjetja, med katerimi je večina malih in 
srednjih podjetij;

27. opozarja, da imajo gozdovi v EU zelo različne značilnosti in so zato potrebni različni 
pristopi k upravljanju; je zaskrbljen zaradi zdravstvenega stanja in odpornosti gozdov v 
številnih delih Evrope, ki sta posledica podnebnih sprememb, napadov škodljivcev in 
bolezenskih žarišč v gozdovih; poudarja, da je treba okrepiti in v celoti izkoristiti 
mehanizme EU za spremljanje gozdnih virov, posredovanje informacij o njih in 
reševanje pritiskov nanje zaradi širjenja invazivnih tujih vrst, škodljivcev in bolezni; pri 
tem poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni območjem, ki jih najbolj ogrožajo 
podnebne spremembe, in tudi Sredozemlju.
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