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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. se je seznanil s predlogom Komisije, ki predlaga pripravo akcijskega načrta za trajnostno 
upravljanje gozdov ter poudarja, da je pristojnost EU na področju gozdarske politike 
povsem omejena in da bo tako ostalo tudi v bodoče; ugotavlja, da je treba pri vseh 
odločitvah, ki zadevajo evropske gozdove, upoštevati dejstvo, da so evropski gozdovi zelo 
različne kakovosti in izpostavljeni različnim okoljskim izzivom; zato meni, da mora 
akcijski načrt EU za trajnostno upravljanje gozdov nedvomno upoštevati načelo 
subsidiarnosti in temeljiti na nacionalnih gozdnih programih;

2. poudarja večfunkcionalnost gozdov; opozarja, da gozdarstvo na podlagi usklajevanja 
gospodarske rasti s pomembnimi okoljskimi vprašanji in razvojem podeželja bistveno 
prispeva k doseganju več ciljev lizbonske in göteborške strategije; zato meni, da so za 
gozdarstvo pomembni dobri okvirni pogoji, da bi Evropska unija lahko dosegla več svojih 
okoljskih ciljev;

3. ugotavlja, da Evropska unija že danes sprejema veliko političnih odločitev, ki neposredno 
ali posredno zadevajo evropske gozdove in gozdarstvo, da pa Komisija v nezadostni meri 
usklajuje posamezna področja politike, ki se nanašajo na gozdove; ugotavlja, da so zaradi 
tega v zvezi z združljivostjo različnih okoljskih ciljev in pogojev za gozdarske dejavnosti 
nastale številne slabosti in da sta zato najpomembnejši nalogi Komisije, da usklajuje 
dosedanjo politiko, ki se nanaša na gozdove, v prihodnosti pa izvede predhodne ocene in 
tako pravočasno upošteva morebitne posledice določenih političnih odločitev na evropske 
gozdove in gozdarstvo; zato meni, da je treba okrepiti stalni odbor za gozdarstvo, ki mora 
ohraniti pristojnost za izvedbo predlaganega akcijskega načrta;

4. pozdravlja akcijski načrt Komisije FLEGT, ki je bil pripravljen za razrešitev problema 
nezakonite sečnje; opozarja, da nezakonita sečnja na eni strani povzroča znatne okoljske 
in družbene probleme ter na drugi strani vzpostavlja neravnotežje v trgovini z lesnimi 
izdelki in gospodarske izgube v gozdarstvu; ugotavlja, da je napredek pri preprečevanju 
trgovine z nezakonito posekanim lesom v največji meri odvisen od odprave dejavnikov, ki 
predstavljajo samo osnovo problema, kot so lastninske pravice brez trdne zakonske 
podlage, korupcija in revščina, ter da tovrstno preprečevanje ne sme potekati 
nenadzorovano in povzročiti nastanka novih trgovinskih preprek, ki bodo najbolj prizadele 
manjše tržne udeležence in dodatno poslabšale številne probleme na področju trgovine z 
nezakonito posekanim lesom;

5. poudarja, da ima les kot surovina edinstvene lastnosti, kar ga uvršča v skupino resnično 
obnovljivih naravnih virov; ugotavlja, da s povečano potrošnjo lesa npr. na področju 
gradnje, papirja, embalaže in energije delno nadomeščamo neobnovljive naravne vire in 
širimo krogotok ogljika, in da zato potrošnja lesa bistveno pomaga EU pri izpolnitvi 
njenih obveznosti, ki izhajajo iz Kjotskega protokola;

6. opozarja na regije, ki so jih ponovno prizadeli obsežni gozdni požari in izraža solidarnost 
z njimi; vendar meni, da je pomembna ugotovitev, da so tako problemi v povezavi z 
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gozdnimi požari kot tudi pogoji za njihovo preprečevanje v posameznih državah članicah 
zelo različni; opozarja, da sicer program Forest Focus nudi dragoceno podporo za 
prizadete, da pa so, kot kažejo izkušnje, odločilnega pomena za učinkovito preprečevanje 
gozdnih požarov napori in ukrepi na mestu samem;

7. izpostavlja program Natura 2000 kot evropsko mrežo, ki skrbi za zaščito biološke 
raznovrstnosti in ohranitev živalskih in rastlinskih vrst ter predstavlja nadaljevanje 
prejšnjih prostovoljnih ukrepov tega sektorja; meni, da je predpostavka za uspeh Nature 
2000 in drugih naporov v korist biološke raznovrstnosti, da lastniki gozdov sami 
nadzorujejo uporabo in vzdrževanje lastnih gozdov;


