CS
Tisková zpráva

Lucemburk 4. října 2021

Strategie EU v oblasti lesnictví:
pozitivní, avšak nedostatečné
výsledky
I když se lesnatost v EU v posledních 30 letech zvýšila, stav lesů se zhoršuje. Pro zachování
biologické rozmanitosti a řešení změny klimatu v lesích mají zásadní význam udržitelné postupy
hospodaření. Evropský účetní dvůr (EÚD) ve zprávě, v níž hodnotí strategii EU v oblasti lesnictví
na období 2014–2020 a související klíčové politiky EU, upozorňuje, že v oblastech, v nichž má EU
plnou pravomoc jednat, mohla Komise na ochranu lesů v EU přijmout důraznější opatření. Bylo
by například možno učinit více v boji proti nezákonné těžbě dřeva a
lépe zaměřovat lesnická opatření v rámci rozvoje venkova na biologickou rozmanitost a změnu
klimatu.
Financování z rozpočtu EU určené na zalesněné oblasti je mnohem nižší než na zemědělství,
přestože plocha pokrytá lesy a plocha využívaná pro zemědělství jsou téměř shodné. EU vydává na
lesnictví méně než 1 % rozpočtu na společnou zemědělskou politiku; financování se zaměřuje na
podporu ochranných opatření a podporu výsadby a obnovy zalesněných ploch. Financování EU
určené na lesnictví se z 90 % poskytuje prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV).
„Lesy mají více funkcí a slouží environmentálním, hospodářským a sociálním účelům a stanovení
ekologických hranic, například pro využívání lesů k výrobě energie, stále probíhá,“ uvedl Samo
Jereb, člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu. „Lesy mohou sloužit jako významný
propad uhlíku a pomáhat nám omezovat následky změny klimatu, jako jsou lesní požáry, bouře,
sucha a klesající biologická rozmanitost, avšak pouze budou-li v dobrém stavu. Je na zodpovědnosti
Evropské komise a členských států, aby posílily opatření zajišťující odolné lesy.“
Auditoři zjistili, že klíčové politiky EU se biologickou rozmanitostí a změnou klimatu v lesích EU
zabývají, avšak jejich dopad je omezený. Ačkoli například nařízení EU o dřevu zakazuje uvádět
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nezákonně vytěžené dřevo a dřevařské výrobky na trh v EU, k nezákonné těžbě dřeva stále dochází.
Členské státy prosazují nařízení nedostatečně a často chybí účinné kontroly, rovněž na straně
Komise. Dálkový průzkum Země (údaje z pozorování Země, mapy a fotografie s geografickými
metadaty) nabízí velké možnosti pro nákladově efektivní monitorování rozsáhlých oblastí, avšak
Komise jej nevyužívá důsledně.
EU přijala několik strategií pro řešení nízké biologické rozmanitosti a špatného stavu lesů v EU
z hlediska jejich ochrany. Auditoři však zjistili, že kvalita ochranných opatření pro tato lesní
stanoviště je stále problematická. Ačkoli 85 % posouzení chráněných stanovišť ukazuje, že jejich
stav je z hlediska ochrany nedobrý nebo špatný, cílem většiny ochranných opatření je stav spíše
zachovat než obnovit. U některých projektů zalesňování si auditoři povšimli seskupení monokultur;
promíšením rozmanitých druhů by se zlepšila biologická rozmanitost a odolnost vůči požárům,
suchu a škůdcům.
Auditoři dospěli k závěru, že opatření pro rozvoj venkova měla na biologickou rozmanitost a
odolnost lesů vůči změně klimatu jen malý dopad částečně kvůli skrovným výdajům na lesy (v praxi
3 % veškerých výdajů na rozvoj venkova) a nedostatkům v koncepci opatření. Pouhá existence
lesního hospodářského plánu – což je podmínka pro získání prostředků z EZFRV – poskytuje jen
malou jistotu, že financování rozvoje venkova bude zaměřeno na environmentálně udržitelné
činnosti. Kromě toho společný monitorovací systém EU neměří účinky lesnických opatření na
biologickou rozmanitost či změnu klimatu.
Základní informace
EU schválila mezinárodní dohody (Úmluvu OSN o biologické rozmanitosti a Agendu pro udržitelný
rozvoj 2030 s cílem udržitelného rozvoje č. 15), a musí tudíž dodržovat řadu cílů, které přímo
souvisejí s biologickou rozmanitostí v lesích. Kromě toho Smlouva o EU vyzývá EU, aby usilovala
o udržitelný rozvoj Evropy. Podle zprávy o stavu lesů v Evropě z roku 2020 však stav evropských
lesů celkově upadá. Také další zprávy a údaje členských států potvrzují, že se stav lesů v EU
z hlediska ochrany zhoršuje.
V červenci 2021 představila Komise svou novou strategie v oblasti lesnictví v EU.
Zvláštní zpráva č. 21/2021: „Financování EU určené na biologickou rozmanitost a změnu klimatu
v lesích EU: pozitivní, avšak nedostatečné výsledky“ je k dispozici na internetové stránce EÚD
(eca.europa.eu).
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