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SDĚLENÍ KOMISE
RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU
o akčním plánu EU pro lesnictví

1.

ÚVOD
Sdělení reaguje na žádost Rady1, aby Komise předložila akční plán EU pro lesnictví
pro rok 2006. Bylo připraveno v úzké spolupráci s členskými státy a po konzultaci se
zúčastněnými stranami. Zohledňuje zprávu Evropského parlamentu o provádění
strategie EU v oblasti lesního hospodářství a související zprávy Evropského
hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. V pracovním dokumentu
útvarů Komise přiloženém ke sdělení jsou uvedeny podrobnosti o přezkoumání
přípravného procesu.

2.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY A CÍLE
Všeobecné zásady
Akční plán vychází z usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii v oblasti
lesního hospodářství pro Evropskou unii2, poskytuje rámec pro akce týkající se
lesnictví na úrovni Společenství i na úrovni členských států a slouží jako nástroj
koordinace mezi akcemi Společenství a politikou v oblasti lesnictví členských států.
Všeobecným cílem akčního plánu EU v oblasti lesnictví je podporovat a rozvíjet
udržitelnou správu lesů a multifunkční úlohu lesů. Vychází z těchto zásad:
–

národní programy pro lesy coby udržitelný rámec pro provádění mezinárodních
závazků v oblasti lesů;

–

nutnost větší provázanosti a lepší koordinace v důsledku vzrůstajícího významu
globálních a průřezových problémů v politice lesního hospodářství;

–

potřeba zvýšit konkurenceschopnost odvětví lesnictví EU a dobrá správa lesů
EU;

–

respektování zásady subsidiarity.

Akční plán bere v úvahu celou řadu přírodních, sociálních, hospodářských
a kulturních podmínek a rozdílů v systémech vlastnictví lesů EU a uznává potřebu
zvláštních přístupů a opatření pro různé typy lesů. Zdůrazňuje významnou úlohu
vlastníků lesů v udržitelném hospodaření s lesy v EU.
Akční plán si klade za cíl přispět k cílům obnovené lisabonské strategie pro růst
a zaměstnanost a göteborské agendy pro udržitelný rozvoj. V současné době se
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Závěry Rady týkající se akčního plánu EU pro lesy, 2662. zasedání Rady pro zemědělství a rybolov.
30.–31. května 2005.
Úř. věst. C 56, 26.2.1999.
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připravuje ještě doplňkové sdělení o konkurenceschopnosti dřevozpracujícího
a papírenského průmyslu EU.
Cíle
Při přípravě akčního plánu EU pro oblast lesního hospodářství vytvořily Komise
a Rada společnou vizi lesnictví a příspěvku lesů a lesnictví k moderní společnosti:
Lesy pro společnost: dlouhodobé multifunkční lesní hospodářství, které splňuje
současné i budoucí potřeby společnosti a podporuje zaměstnání související s lesy.
Multifunkční lesní hospodářství s sebou nese ekonomické, environmentální, sociální
a kulturní přínosy. Poskytuje obnovitelné suroviny šetrné k životnímu prostředí
a hraje významnou roli v hospodářském rozvoji, zaměstnanosti a prosperitě Evropy,
zejména ve venkovských oblastech. Lesy přispívají k vyšší kvalitě života, poskytují
příjemné prostředí pro život, příležitosti k rekreaci, jsou prospěšné pro zdraví
a zároveň udržují a zlepšují kvalitu životní prostředí a rozvíjejí ekologického
hodnoty. Je důležité, aby se duchovní a kulturní dědictví lesů uchránilo.
V souladu s touto vizí se akční plán zaměřuje na tyto čtyři cíle:
–

zlepšit dlouhodobou konkurenceschopnost;

–

zlepšovat a chránit životní prostředí;

–

přispět ke kvalitě života;

–

podporovat koordinaci a komunikaci.

Pětiletý akční plán (2007-2011) tvoří soubor klíčových akcí, které Komise navrhuje
provést společně s členskými státy. Stanoví rovněž dodatečné akce, které mohou
provést členské státy v souladu se svými specifickými podmínkami a prioritami za
podpory stávajících nástrojů Společenství, i když jejich provedení může vyžadovat
rovněž vnitrostátní nástroje.
3.

AKCE

3.1.

Zlepšit dlouhodobou konkurenceschopnost
Cíl: Zlepšit dlouhodobou konkurenceschopnost odvětví lesnictví a zvýšit udržitelné
využívání lesních produktů a služeb.
Konkurenceschopnost lesního hospodářství je základem rozmanitých přínosů, které
udržitelné lesnictví společnosti poskytuje. Odvětví lesnictví má velký potenciál
k dalšímu rozvoji produktů a služeb vysoké kvality a s přidanou hodnotou pro
různorodou a stále rostoucí poptávku společnosti založené na obnovitelných zdrojích
surovin. K rozvoji silného a dynamického odvětví schopného splnit úkoly plynoucí
z globální změny je třeba výzkum a technický rozvoj, diverzifikace, inovace
a investice do kvality zaměstnání a lidského kapitálu.
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Klíčová akce 1: Přezkoumat účinky globalizace na hospodářskou
životaschopnost a konkurenceschopnost lesního hospodářství EU.
Komise provede studii účinků globalizace na konkurenceschopnost lesního
hospodářství EU s cílem určit hlavní faktory, které ovlivňují vývoj v odvětví lesnictví
EU, a podnítit diskuse o dalších akcích, které je třeba uskutečnit za účelem zvýšení
konkurenceschopnosti a hospodářské životaschopnosti lesnictví.
Klíčová akce 2: Podnítit výzkum a technický rozvoj s cílem zvýšení
konkurenceschopnosti lesního hospodářství
Pro udržitelný rozvoj odvětví lesnictví EU je nezbytný výzkum a technický rozvoj.
Komise bude i v 7. rámcovém programu3 podporovat výzkum a technický vývoj
v oblasti lesnictví.
Komise a členské státy budou nadále podporovat vytváření technologické platformy
pro odvětví lesnictví. Komise bude pozorně sledovat provádění agendy strategického
výzkumu, jež platforma připraví. Členské státy mohou využívat možností, jež jim
nabízí EFRR4 v oblasti výzkumu k provádění zvláštních projektů.
Komise prozkoumá možnosti zřízení vědeckého fóra Společenství s cílem posílit
rozhraní mezi vědou a politikou. Jako první krok zorganizuje Komise v roce 2007
seminář, na kterém se prodiskutují akce Společenství v této oblasti.
Klíčová akce 3: Výměna a posouzení zkušeností týkajících se zhodnocení
a uvedení na trh nedřeveného lesního zboží a služeb.
Lesy plní četné funkce, které nejsou zohledněny v cenách dřevěného a nedřevěného
zboží na trhu. Je třeba kvantifikovat celkovou hodnotu lesů a jejich funkcí a vytvořit
a používat nástroje ke kompenzaci služeb a zboží, jež na trh uvedeny nejsou.
Komise navrhne, aby Stálý lesnický výbor (SLV) vytvořil pracovní skupinu ad hoc,
která by shromáždila zkušenosti s mechanismy oceňování a kompenzace zboží
a služeb, které nebyly uvedeny na trh. Komise bude při této výměně působit jako
prostředník. Členské státy se této výměny zkušeností aktivně zúčastní.
Členské státy budou podporovat studie a pilotní projekty týkající se oceňování,
kompenzace a inovativního uvádění zboží a služeb z oblasti lesnictví na trh, které
mohou být podporovány prostřednictvím EZFRV5, nástroje LIFE+6, 7. rámcového
programu a programu Inteligentní energie - Evropa (IEE) v působnosti Rámcového
programu pro inovace (CIP)7.
Klíčová akce 4: Podporovat využití lesní biomasy k výrobě energie
Používání dřeva coby zdroje energie může pomoci zmírnit změnu klimatu tím, že
nahradí fosilní paliva, zvýší energetickou nezávislost, zabezpečení spolehlivosti
dodávek a poskytne pracovní příležitosti ve venkovských oblastech.

3
4
5
6
7

CS

KOM(2005) 119 v konečném znění.
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR).
Nařízení (ES) č. 12902005 (Úř. věst. L 209, 11.8.2005).
KOM(2004) 621 v konečném znění.
KOM(2005) 121 v konečném znění.
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Stálý lesnický výbor podpoří provádění akčního plánu pro biomasu8, zejména pokud
jde o vytváření trhů pro pelety a odštěpky a informace vlastníkům lesů o možnostech
výroby výchozí energetické suroviny.
Komise usnadní průzkum a rozšiřování zkušeností s využíváním dřeva nízké kvality,
dřeva malých rozměrů a dřevních zbytků k výrobě energie. Členské státy posoudí
dostupnost dřeva a dřevních zbytků a možnost jejich využití k výrobě energie na
vnitrostátní a regionální úrovni s cílem zvážit další akce na podporu využívání dřeva
k výrobě energie. 7. rámcový program a program IEE-CIP poskytnou nezbytné
prostředky k usnadnění těchto činností.
Komise bude nadále podporovat výzkum a vývoj technologií výroby tepla, chlazení,
výroby elektřiny a paliv9 z lesních zdrojů, jež spadají do tématu energie zvláštního
programu spolupráce 7. rámcového výzkumného programu, a podpoří vytvoření
technologické platformy pro biopaliva a podpoří provádění výzkumné agendy
prostřednictvím 7. rámcového programu.
Klíčová akce 5: Podpořit spolupráci mezi vlastníky lesů a zlepšit vzdělávání
a odbornou přípravu v oblasti lesnictví
V důsledku měnících se struktur vlastnictví a rostoucího podílu vlastníků lesů, kteří
lesy nevyužívají v rámci lesního hospodářství, postrádá stále větší počet vlastníků
dovednosti a možnosti k udržitelnému lesnímu hospodářství. Fragmentace
soukromého vlastnictví lesů může vést k dalším problémům a vyšším nákladům na
lesnictví, přičemž se omezí dostupnost dřeva a zhorší poskytování lesních služeb. Je
třeba mít k dispozici řádně vyškolené a adaptabilní pracovní síly.
Vzhledem k tomu budou členské státy podporovat odborné vzdělávání a přípravu
vlastníků lesů a lesnických pracovníků. Členské státy budou rovněž podporovat
vytvoření poradních služeb pro majitele lesů a jejich sdružení. Tyto služby přispějí k
novým tržním přístupům, šíření informací o postupech udržitelného hospodaření a ke
zlepšení dovedností vlastníků lesů, pokud jde o obohacení biologické rozmanitosti
a obnovu přírodních stanovišť. Komise a členské státy si budou vyměňovat
zkušenosti a nejlepší postupy týkající se způsobu, jak zvýšit dodávku dřeva
k průmyslovému použití na trh. Možnosti k podpoře těchto činností poskytne EZFRV
a nástroje Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
Za účelem posílení konkurenceschopnosti a hospodářské životaschopnosti lesního
hospodářství a v rámci svých priorit mohou členské státy rovněž:

8
9

CS

–

podpořit spolupráci mezi vlastníky lesů, průmyslovými podniky a třetími
stranami při vývoji nových produktů, postupů, technologií a efektivních trhů;

–

podnítit investice s cílem zvýšit ekonomickou hodnotu lesů;

–

podpořit zřízení a rozvoj sdružení vlastníků lesů.

KOM(2005) 628 v konečném znění.
KOM(2006) 34 v konečném znění.
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3.2.

Zlepšovat a chránit životního prostředí
Cíl: Zachovat a vhodně obohatit biologickou rozmanitost, sekvestraci uhlíku,
celistvost, zdraví a odolnost lesních ekosystémů v různých geografických dimenzích.
Zachování produkční kapacity, odolnosti a biologické rozmanitosti jsou klíčové
faktory pro zajištění zdravého lesního ekosystému, který je zase důležitý pro zdravou
společnost a hospodářství.
Lesy hrají zásadní úlohu při uskutečňování göteburských cílů Společenství týkajících
se udržitelného rozvoje a cílů stanovených v 6. akčním plánu Společenství pro životní
prostředí, včetně příslušné tematické strategie.
Klíčová akce 6: Usnadnit EU plnění závazků týkajících se zmírňování změny
klimatu v rámci úmluvy UNFCCC10 a jejího Kjótského protokolu a podpořit
přizpůsobení se vlivům změny klimatu
Lesy fungují jako jímka uhlíku a mohou produkovat obnovitelné suroviny šetrné
k životnímu prostředí a výchozí energetické suroviny. Téměř 25 % celosvětových
emisí skleníkových plynů vzniká v důsledku změn ve využívání krajiny, z nichž
nejpodstatnější je odlesňování tropických oblastí11.
Komise spolu se Stálým lesnickým výborem přezkoumá, jak koordinovaněji reagovat
na povinnosti uložené čl. 3 odst. 3 a 412. Kjótského protokolu, mimo jiné včetně
podávání zpráv o změnách využívání krajiny a správy lesů.
Komise usnadní výměny mezi SLV a skupinou odborníků EU zabývající se vázáním
uhlíku13, aby pomohla zvýšit efektivitu diskusí o zmírnění změn klimatu. Budou se
řešit opatření k omezení celosvětového odlesnění a závazky týkající se klimatu po
roce 2012.
Komise bude nadále podporovat výzkum, odbornou přípravu a studie týkající se
dopadu změny klimatu a přizpůsobení se těmto změnám.
Členské státy se vyzývají, aby pracovaly na posouzení dopadů změny klimatu, na
zvýšení povědomí veřejnosti a výměně zkušeností a rovněž aby podporovaly činnosti
související se zmírňováním a přizpůsobováním.
Klíčová akce 7: Přispět k dosažení revidovaných cílů v oblasti biologické
rozmanitosti Společenství na rok 2010 a po něm14
Vzhledem k tomu, že velká část biologické rozmanitosti EU je ochuzena a stále jí
ubývá, je třeba podniknout na úrovni Společenství i členských států urychlenou akci s
cílem obnovit přírodní stanoviště a přírodní ekosystémy, aby bylo možné splnit cíl
usilující o zastavení úbytku biologické rozmanitosti.
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Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu.
KOM(2005) 35 v konečném znění.
Zalesnění, opětovné zalesnění, odlesnění a správa lesů.
Tato skupina se zabývá diskusemi o využívání půdy, změnách využívání půdy a lesnictví (LULUCF) na
zasedáních Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).
KOM(2006) 216 v konečném znění: „ Zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 a po něm“.
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Komise Stálému lesnickému výboru navrhne:
–

podpořit výměnu zkušeností s prováděním programu Natura 2000 v oblasti
lesů;

–

zvážit monitorování biologické rozmanitosti lesů coby pilotní cvičení v rámci
probíhajících prací na ukazatelích biologické rozmanitosti EU15;

–

zvážit monitorování fragmentace lesů a vlivu rozšíření lesů na biologickou
rozmanitost;

–

zhodnotit stávající informace a vědecké studie o potřebném pokrytí ploch
a možnosti ochrany lesů neporušených lidskými zásahem;

–

pokračovat v provádění CBD16 a dalších rozhodnutí týkajících se biologické
rozmanitosti lesů.

Komise bude organizovat pravidelná společná setkání ředitelů EU pro lesy a přírodu a
podporovat aktivní účast správ lesů v neformálních výměnách mezi členskými státy
na téma provádění právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody („GreenEnforce
Network“).
Klíčová akce 8: Práce na Evropském systému monitorování lesů
V roce 2006 bude ukončen monitorovací systém Forest Focus17. V letech 2007-2013
bude možné podpořit monitorování životního prostředí na úrovni EU v rámci nového
nástroje LIFE+.
Aby bylo možné splnit závazky Komise a členských států v rámci mezinárodních
dohod a za účelem provádění směrnice EU, jako je Natura 2000, rámcová směrnice
o vodě a směrnice o zdraví rostlin, jsou potřeba harmonizované informace o stavu
lesů.
Komise bude spolu se členskými státy a příslušnými mezinárodními organizacemi
pracovat na vytvoření Evropském systému monitorování lesů, který využije stávající
databáze o lesích a monitorovací systémy. Nejlepším způsobem, jak splnit potřeby
podávání zpráv pro vědecké a politické účely, je soudržný systém založený na
stávajících a v brzké době dostupných18 systémech shromažďování údajů a na
odborných posudcích členských států, Komise (Společného výzkumného střediska,
Eurostatu19), EHP20 a mezinárodních organizací (např. EHK OSN21, FAO22).
Společné výzkumné středisko zřídí Evropské středisko údajů o lesích. Monitorování
lesů se nebude omezovat na environmentální ukazatele, ale zahrne rovněž
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„SEBI 2010“ (Proces „zefektivnění evropských ukazatelů biologické rozmanitosti pro rok 2010“ ve
spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí a programem OSN pro životní prostředí).
Úmluva OSN o biologické rozmanitosti.
Nařízení (ES) č. 2152/2003 (Úř. věst. L 324, 11.12.2003).
EU provádí dvě iniciativy za účelem poskytnutí komplexních, včasných a soudržných geoprostorových
informací do roku 2008: navigační systém „Galileo“ a systém sledování Země „GMES“ (Global
Monitoring for Environment and Security - globální sledování životního prostředí a bezpečnosti).
Statistický úřad Evropského společenství.
Evropská agentura pro životní prostředí.
Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů.
Organizace pro výživu a zemědělství Organizace spojených národů.
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hospodářské a sociální informace a lze jej rozšířit i na ukazatele schválené ve
4. ministerské konferenci o ochraně lesů v Evropě (MCPFE)23.
Klíčová akce 9: Zvýšit ochranu lesů EU
Lesní požáry, biotické činitele a znečištění ovzduší mají značný vliv na ekologické
podmínky a produkční kapacitu lesů v EU. Celosvětový obchod a změna klimatu
způsobily zvýšení počtu potenciálních přenašečů škodlivých organismů a invazivních
druhů. Vzhledem k tomu, že ochrana lesů proti biotickým a abiotickým činitelům je
jednou z hlavních priorit lesní politiky, je důležité mít aktualizované informace o
stavu lesů v EU.
Komise:
–

bude pracovat na dalším vývoji evropského systému informací o lesních
požárech;

–

provede studii, která uskuteční analýzu hlavních faktorů ovlivňujících vývoj
podmínek lesů v Evropě (včetně lesních požárů), účinnosti současných nástrojů
Společenství a opatření na ochranu lesů, jakož i případných budoucích
možností zlepšení účinnosti těchto nástrojů;

–

vyzve členské státy, aby vytvořily seskupení za účelem studia konkrétních
regionálních problémů lesních podmínek;

–

bude podporovat výzkum stavu ochrany lesů a rostlinolékařských záležitostí
v kontextu 7. výzkumného rámcového programu.

Kromě toho a s podporou EZFRV a nástroje Life+ mohou členské státy:

23

CS

–

vytvořit vnitrostátní pokyny k zalesňování
s environmentálními a ochrannými cíli;

–

podporovat zemědělsko-lesnické systémy;

–

podporovat opatření v rámci programu Natura 2000-lesy;

–

podporovat programy zapojující
environmentálních závazků;

–

podnítit investice, které zvýší ekonomickou hodnotu lesů;

–

podporovat opatření k prevenci lesních požárů;

–

podporovat obnovení lesů zničených přírodními katastrofami a ohněm;

–

podporovat studie příčin lesních požárů, kampaně na zvyšování povědomí,
odbornou přípravu a demonstrační projekty;

–

přezkoumat a aktualizovat strategie širší ochrany před biotickými a abiotickými
činiteli, včetně studií posouzení rizik ve vztahu ke škodlivým organismům
a invazivním druhům.

vlastníky

a

podporovat

lesů

do

zalesňování

dobrovolných

4. ministerská konference o ochraně lesů v Evropě (Vídeň 2003): Ukazatele udržitelného lesního
hospodářství.
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3.3.

Přispět ke kvalitě života
Cíl: přispět ke kvalitě života prostřednictvím zachování a zlepšení sociálních
a kulturních dimenzí lesů.
Lesy poskytují zboží a služby, které jsou přínosné pro občany, jejich zdraví, kvalitu
jejich života, včetně volného času a rekreace v městských i venkovských oblastech,
pro zaměstnání a příjem pro miliony lidí, ochranu půdy a vody a ochranu před erozí,
dezertifikací a přírodními riziky.
Jako příspěvek ke kvalitě života prostřednictvím zachování a zlepšení sociálních
a kulturních rozměrů lesů mají členské státy možnost v rámci svých priorit
a s pomocí EZFRV podpořit investice, které zvýší hodnotu lesů z hlediska veřejné
využitelnosti.
Klíčová akce 10: Podpora vzdělání a komunikace v oblasti životního prostředí
Je třeba zvýšit povědomí veřejnosti, aby se zajistilo, že si společnost dostatečně
uvědomí výhody udržitelného lesního hospodářství.
Komise bude usnadňovat výměnu zkušeností mezi členskými státy
o environmentálním vzdělávání a informační kampaně, zejména kampaně zaměřené
na děti (iniciativy jako „školy v lese“ nebo „lesní vzdělávací centra“). Členské státy
budou podporovat vzdělávání v oblasti udržitelného lesního hospodářství.
Klíčová akce 11: Zachovat a zvýšit ochranné funkce lesů
Rostoucí riziko přírodních katastrof, výjimečné výkyvy počasí a rovněž eroze
a dezertifikace v některých částech Evropy zdůrazňují význam ochranných funkcí
lesů, zejména v horách a v oblasti Středomoří.
Proto je třeba koordinované monitorování, plánování a účinná ochranná opatření.
Velký význam má i zvyšování povědomí a předávání poznatků o přírodních
nebezpečích a řízení rizik.
V rámci svých priorit a s podporou EZFRV mohou členské státy:
–

zvýšit investice a zlepšit udržitelné lesní hospodářství v zájmu zajištění
prevence přírodních nebezpečí a bezpečnosti;

–

začlenit tyto aspekty do vzdělávacích a osvětových činností týkajících se lesů.

S podporou EZFRV mohou členské státy zvýšit investice do prevence přírodních
rizik a bezpečnosti, zejména v rámci přeshraniční spolupráce.
Komise bude usnadňovat výměnu zkušeností s opatřeními přijatými s cílem zlepšení
ochranných funkcí lesů.
Klíčová akce 12: Prozkoumat potenciál městských a příměstských lesů
Pro řadu Evropanů jsou městské lesy jediným spojením s výhodami a hodnotami
přírody. Plánování, vytváření a správa městských a příměstských lesů klade nové
požadavky na správu lesů, zejména pokud jde o zapojení a reakci místních komunit,
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které mohou být lesními činnostmi zasaženi nebo mohou očekávat výhody z nich
plynoucí.
Na základě vědecké práce Komise a členské státy:

3.4.

–

přezkoumají a začlení metodiky hodnocení sociálních a lidských dopadů
městských a příměstských lesů na zavedení vhodných dlouhodobých ukazatelů
a solidního rámce, který umožní nasměrování investic a správy v budoucnosti;

–

prozkoumají struktury, které umožní zapojit místní komunity a netradiční
zúčastněné strany do plánování, vytváření, správy a využívání městských
a příměstských lesů.

Podporovat koordinaci a komunikaci
Cíl: Zlepšit soudržnost a spolupráci mezi odvětvími s cílem vytvořit rovnováhu mezi
ekonomickými, environmentálními a sociálně-kulturními cíli na různých
organizačních a institucionálních úrovních.
I když je politika v oblasti lesnictví v pravomoci členských států, řada politických
iniciativ s dopadem na odvětví lesního hospodářství se vytváří na evropské úrovni.
Pro odvětví lesnictví je důležitá koordinace mezi různými politikami v členských
státech, mezi členskými státy a Komisí i v rámci Komise.
Klíčová akce 13: Posílit úlohu Stálého lesnického výboru
Rozhodnutí Rady o zřízení Stálého lesnického výboru24 poskytlo výboru široký
mandát v otázkách spojených s výměnou informací a konzultacemi.
S cílem umožnit koordinované provádění akčního plánu sestaví Komise spolu s členy
SLV pro výbor roční pracovní program.
Komise uspořádá společná zasedání členů SLV a poradní skupiny pro lesnictví a
korek25 a rovněž dalších poradních orgánů, jako je Poradní výbor pro politiku
Společenství v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího a papírenského
průmyslu26.
Komise bude usilovat o aktivnější zapojení SLV a jeho poradní role v procesech
vytváření politiky zejména tím, že bude SLV podněcovat, aby vydával písemná
stanoviska a zprávy z vlastní iniciativy.
Metody práce SLV budou upravovány díky využití pracovních skupin ad hoc.
Členské státy se vyzývají, aby pokračovaly v pořádání pravidelných setkání ředitelů
správy lesů EU.

24
25
26
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Rozhodnutí 89/367/ES (Úř. věst. L 165, 15.6.1989, s. 14).
Rozhodnutí 2004/391/ES (Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 50).
Rozhodnutí 97/837/ES (Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 95).
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Klíčová akce 14: Posílení koordinace mezi politikami v oblastech souvisejících
s lesnictvím
S cílem posílit účinnou výměnu informací o iniciativách, jež mohou mít vliv na
odvětví lesního hospodářství, jmenuje každý příslušný generální ředitel koordinátora
pro politiky lesního hospodářství. Komise bude SLV pravidelně informovat
o iniciativách a akcích v různých politických oblastech, které jsou pro práci výboru
relevantní. Komise bude nadále posilovat úlohu meziútvarové skupiny pro lesnictví,
ale zároveň bude respektovat administrativní strukturu Komise a konkrétní
odpovědnosti jednotlivých útvarů.
Klíčová akce 15: Uplatnit na národní programy pro lesy otevřenou metodu
koordinace (OMK)
Evropská rada na zasedání v Lisabonu definovala otevřenou metodu koordinace jako
metodu, která má pomoci členským státům postupně si vytvářet vlastní politiky.
Použitelnost OMK pro dobrovolnou koordinaci národních programů pro lesy
prozkoumají členské státy a Komise v rámci SLV.
Klíčová akce 16: Posílit profil EU v mezinárodních procesech týkajících se lesů
Aby se zajistila soudržnost různých mezinárodních procesů týkajících se lesů, je
nezbytná vysoká míra koordinace jak v rámci Komise, tak mezi členskými státy.
V tomto ohledu mají klíčovou úlohu příslušné pracovní strany Komise, zejména
v oblasti lesnictví.
Hlavním nástrojem, kterým mohou být mezinárodní závazky podpořeny v zemích
mimo EU, je hospodářská a rozvojová spolupráce, jež je společně v pravomoci
Společenství a členských států. Celková výše pomoci se má v příštích deseti letech
zvyšovat. Úkolem je zajistit, aby byl význam lesů náležitě zohledněn při rozhodování
o přidělení zdrojů.
Ačkoli po roce 2006 již Komise nebude mít k dispozici zvláštní finanční nástroj pro
oblast lesů, bude v roce 2007 možnost čerpat finanční podporu tematického programu
pro životní prostředí a přírodní zdroje a z vnitrostátních nebo regionálních programů.
To umožní pokračovat v provádění mnohostranných dohod o životním prostředí27
a procesů v oblasti politiky lesů28. Dalším prioritním cílem pro podporu Komise
a členských států bude akční plán FLEGT29, zejména pokud jde o posílení kapacit
v partnerských zemích FLEGT.
Pokud jde o spolupráci s přistupujícími a kandidátskými zeměmi a také sousedícími
evropskými zeměmi, bude se Komise nadále aktivně účastnit ministerských
konferencí o ochraně lesů v Evropě, výboru pro dřevo EHK OSN a aktivit FAO
týkajících se lesů.

27
28
29
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Úmluva OSN o biologické rozmanitosti, úmluva OSN o změně klimatu, úmluva OSN o boji proti
dezertifikaci, úmluva OSN o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy.
Fórum OSN o lesích, Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě.
KOM(2003) 251 v konečném znění.
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Klíčová akce 17: Podpořit používání dřeva a dalších lesních produktů
z udržitelně spravovaných lesích
Do plánovaného sdělení o konkurenceschopnosti dřevozpracujícího a papírenského
průmyslu budou začleněny i vhodné akce na podporu intenzivnějšího využívání dřeva
a dalších lesnických produktů. Toto sdělení navazuje na sdělení o stavu
konkurenceschopnosti dřevozpracujícího a papírenského průmysl EU30, jehož
součástí je důkladná analýza odvětví a jež stanovilo klíčové úkoly. Vzhledem k sílící
celosvětové hospodářské soutěži, jíž dřevozpracující a papírenský průmysl EU čelí, se
plánované sdělení zaměří na opatření k posílení rámcových podmínek pro
průmyslová odvětví, zejména ve vztahu k otázkám energetiky a surovin. Tato část
bude vycházet z výsledků práce Skupiny na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost,
energetiku a životní prostředí. Dále se bude zabývat otázkami inovací a výzkumu
a vývoje a rovněž vzdělání, odborné přípravy a informačních činností.
V rámci akčního plánu bude Komise mezi členskými státy zprostředkovávat výměny
zkušeností s vypracováním pokynů pro uplatnění směrnice o zadávání veřejných
zakázek v oblasti lesnických produktů.
Klíčová akce 18: Zlepšit výměnu informací a komunikaci
Pro zvyšování povědomí veřejnosti a zohlednění lesnictví při vytváření politik je
třeba, aby byly poskytovány a dostupné aktualizované informace.
Komise s aktivním přispěním členských států vytvoří komunikační strategii v oblasti
lesnictví. Ta bude obsahovat hlavní kroky, které je třeba podniknout za účelem
zlepšení komunikace v oblasti lesnictví ve Společenství. V kontextu příprav strategie
se mezi členskými státy uskuteční výměna zkušeností. Rovněž se prozkoumá
proveditelnost jednotlivých komunikačních opatření v kontextu budoucích
mezinárodních událostí v oblasti lesnictví31.
Komise rovněž na internetovém portálu Europa vytvoří stránku „lesnictví“. Členské
státy zajistí, aby na jejich příslušných internetových stránkách byly k dispozici
informace týkající se lesnictví a aby byly propojeny s evropskými internetovými
stránkami o lesnictví.
Komise bude v rámci evropského systému monitorování lesů pracovat na vytvoření
evropské platformy pro informace a komunikaci v oblasti lesnictví.
Kromě toho se členské státy vyzývají, aby organizovaly akce ke zviditelnění, jako
např. „Týden lesů“ nebo „Den lesů“, čímž by zvýšily povědomí o výhodách
udržitelného lesního hospodářství.
4.

HODNOCENÍ
Akční plán bude probíhat pět let (2007–2011). V roce 2009 se uskuteční hodnocení
v polovině období a v roce 2012 bude provedeno závěrečné hodnocení. V roce 2012
bude Radě a Evropskému parlamentu předložena zpráva o provádění akčního plánu.

30
31
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KOM(1999) 457 v konečném znění.
6. zasedání fóra OSN o lesnictví: návrh vyhlásit rok 2010 za Mezinárodní rok lesů.
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Spolupráci na provádění akčního plánu na úrovni Společenství se zúčastněnými
stranami bude řídit Poradní skupina pro lesnictví a korek.
Koordinačním subjektem mezi Komisí a členskými státy v otázce provádění akčního
plánu bude Stálý lesnický výbor. Bude se rovněž aktivně podílet na hodnocení
v polovině období i na závěrečném hodnocení.
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