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CS CS 

 

On-line slyšení EHSV na téma Nová Lesní strategie EU do roku 2030 

14. září 2021,9:30–13:00, ONLINE 

Předběžný program 

 

Souvislosti: 

Evropská komise přijala nedávno v rámci Zelené dohody pro Evropu novou Lesní strategii EU do roku 

2030. 

Tato strategie se dotýká celého životního cyklu lesa a podporuje četné služby, které lesy poskytují. 

Jejím cílem je zároveň zajistit zdravé a odolné lesy, které významně přispívají k cílům v oblasti 

biologické rozmanitosti a klimatu, zmírňují nebezpečí přírodních katastrof a reagují na ně, jsou zdrojem 

živobytí a podporují oběhovou bioekonomiku a venkovské komunity. 

Kromě toho tato strategie rovněž pomůže EU splnit její mezinárodní závazky a bude představovat 

základ pro jasně stanovený, jednotný a komplexní přístup k lesům, který v souvislosti s Agendou OSN 

pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické rozmanitosti a Úmluvou o boji 

proti desertifikaci umožní EU upevnit své vedoucí postavení na mezinárodní scéně. 

EHSV pořádá veřejné on-line slyšení, jehož cílem je shromáždit názory zainteresovaných stran 

a občanské společnosti na novou Lesní strategii, a přispět tak k přípravě stanoviska EHSV k tomuto 

tématu. Slyšení umožní zejména zhodnotit stav evropských lesů a projednat, co znamená udržitelné 

obhospodařování lesů v praxi a jak mohou zúčastněné strany v oblasti lesnictví co nejlépe využít 

hospodářských a sociálních přínosů lesů a zajistit zdraví a vitalitu lesního ekosystému.  

 

Program 

9:30 | Zahájení 

Uvítání a moderování: Simo Tiainen, zpravodaj stanoviska EHSV k nové Lesní strategii EU 

Hlavní projevy: 

o Claudia Olazabal, vedoucí oddělení, Evropská komise, Generální ředitelství pro životní 
prostředí - Přírodní kapitál - Využívání půdy a hospodaření s půdou (ENV.D.1) 

o Petri Sarvamaa (FI/ELS), poslanec Evropského parlamentu a zpravodaj zprávy 
z vlastního podnětu o Evropské strategii v oblasti lesnictví 

Otázky a odpovědi prostřednictvím aplikace Sli.do 

https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details?personId=2018283
https://www.eesc.europa.eu/cs/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-eu-forest-strategy-2030
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10:15–11:15 | Panelová diskuse 1: Stav evropských lesů 

Moderátor: Florian Marin, předseda studijní skupiny, jež připravuje stanovisko EHSV k nové 
Lesní strategii EU  

 Rastislav Raši, koordinátor projektu, prezentace zprávy ministerské konference Forest 

Europe s názvem Stav evropských lesů v roce 2020 

 Giacomo Grassi, vedoucí vědecký pracovník, Společné výzkumné středisko (JRC), 

Evropská komise. Nejnovější publikace: Stručné informace o úloze lesního 

biohospodářství při zmírňování změny klimatu prostřednictvím ukládání uhlíku a 

nahrazování materiálů 

 Bernhard Wolfslehner, vedoucí týmu, Evropský lesnický institut 

Otázky a odpovědi prostřednictvím aplikace Sli.do 

11:15 | Přestávka 

11:30–12.50 | Panelová diskuse 2: Co v praxi znamená udržitelné 
obhospodařování lesů? Jak mohou zúčastněné strany v oblasti lesnictví nejlépe 
zajistit tři rozměry udržitelného rozvoje?  

Moderátor: Florian Marin, předseda studijní skupiny, jež připravuje stanovisko EHSV k nové 
Lesní strategii EU 

Řečníci: 

 Ulrich Leberle, ředitel pro suroviny, Konfederace evropského papírenského průmyslu 

(CEPI) 

 Fanny-Pomme Langue, generální tajemnice, Svaz evropských vlastníků lesů (CEPF) 

 Kelsey Perlman, aktivistka za ochranu lesů a klimatu, organizace Fern 

 Arnd Spahn, politický tajemník pro oblast zemědělství, Evropská federace odborových 

svazů v potravinářství, zemědělství a cestovním ruchu (EFFAT) 

Otázky a odpovědi a následná diskuse 

12:50 | Závěry 

 Simo Tiainen, zpravodaj stanoviska EHSV k nové Lesní strategii EU 

 
_______________ 
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