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Signatárske krajiny a European Community (Európske spoločenstvo) 

1. Si uvedomujú, že ekonomická efektívnosť je kľúčovým pilierom trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov a má rozhodujúci vplyv na zachovanie lesov a ich rôznorodých 
úžitkov pre spoločnosť. Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov prispieva k trvalo 
udržateľnému rozvoju spoločnosti a ľudskej existencii najmä vo vidieckych oblastiach 
poskytujúc jeden z možných zdrojov obživy miestnych populácií.  

2. Si uvedomujú, že trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov závisí nielen od miliónov 
súkromných vlastníkov lesov, výrobných podnikov naviazaných na les a verejných 
inštitúcií ale aj vysoko kvalifikovanej pracovnej sily. Rovnako si uvedomujú, že lesy sú 
nielen zdrojom suroviny, tovarov a úžitkov pre celú škálu rôznych odvetví ale aj zdrojom 
príjmov a pracovných príležitostí.  

3. Si uvedomujú, že požiadavky trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prinášajú pre 
lesné hospodárstvo v mnohých regiónoch Európy ekonomické výzvy.  

4. Uznávajú, že lesy prinášajú spoločnosti širokú škálu sociálnych, kultúrnych a 
environmentálnych hodnôt a že je potrebné zvýšiť ekonomickú efektívnosť trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov cestou príjmov pochádzajúcich z predaja tovarov a 
úžitkov a podľa možností aj pomocou výnosov z v súčasnosti netrhových hodnôt.  

5. Budú vychádzať zo záverov rezolúcie L1(Lisabon, 1998) " People, Forests and Forestry - 
Enhancement of Socio-Economic Aspects of Sustainable Forest Management" (Ľudia, 
lesy a lesníctvo - zlepšovanie socio-ekonomických aspektov trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov), záverov následných procesov ako aj záverov prijatých UNFF, 
WSSD a CBD.  

6. Sa budú snažiť cestou nových prístupov a progresívnych riešení zvyšovať príspevok 
európskych lesov a lesníctva k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti ako celku, najmä 
vo vidieckych oblastiach, a tým zabezpečiť ekonomickú efektívnosť takejto formy 
rozvoja.  

Signatárske krajiny a European Community (Európske spoločenstvo) sa zaväzujú: 

7. Prispôsobiť stratégie a legislatívne rámce ako aj ich nástroje tak aby tieto podporovali 
vytváranie vhodných legislatívnych podmienok pre trvalo udržateľné obhospodarovanie 
lesov. Týmto sa zároveň vytvoria lepšie podmienky pre prílev investícií a rozvoj 
ekonomických aktivít v lesnom hospodárstve ako aj podmienky pre efektívnejšie 



uplatňovanie lesného zákona v praxi. V budúcnosti bude tiež možné prijať efektívnejšie 
opatrenia proti nelegálnej ťažbe a obchodovaniu s lesnými produktmi.  

8. Podporovať využívanie dreva pochádzajúceho z lesov obhospodarovaných trvalo 
udržateľným spôsobom a týmto prispievať k trvalo udržateľnej produkcii drevnej hmoty a 
trvalo udržateľnej úrovni spotreby. Drevná hmota pochádzajúca z lesov 
obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom predstavuje obnoviteľnú a opakovane 
využiteľnú surovinu produkovanú spôsobom nepoškodzujúcim životné prostredie.  

9. Zlepšovať právne prostredie pre trhové využívanie celej škály nedrevných lesných 
produktov a úžitkov z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom okrem 
iného aj formou identifikácie a odstránenia neúmyselných/neopodstatnených obmedzení a 
vytváraním vhodných stimulov.  

10. Smerovať k vytvoreniu jednotného mechanizmu na praktické oceňovanie celej škály 
tovarov a úžitkov/služieb poskytovaných lesom, prispievať k zlepšovaniu súčasných 
informačných systémov spoluprácou s príslušnými inštitúciami ako aj zapracovávať 
výsledky procesu oceňovania do príslušných stratégií a programov.  

11. Zvyšovať konkurencieschopnosť lesného hospodárstva cestou podpory inovácií a 
podnikateľských aktivít všetkých zainteresovaných strán, najmä čo sa týka efektívneho 
poskytovania nových alebo zdokonalených tovarov a úžitkov pochádzajúcich z dreva 
alebo nedrevných produktov.  

12. Podporovať výskum a mechanizmy týkajúce sa rozširovania nadobudnutých poznatkov.  
13. Zvyšovať kvalitu vzdelávania, úroveň školení ako aj praktických zručností nevyhnutných 

pre ďalší rozvoj a konkurencieschopnosť lesného hospodárstva, podporovať 
zainteresované strany v ich snahách o kontinuálne zlepšovanie pracovných podmienok a 
bezpečnosti práce nielen lesných robotníkov ale aj vlastníkov lesov.  

14. Zvýšiť podporu inštitúcií zaoberajúcich sa bezpečnosťou práce a vzdelávaním 
pracovníkov v lesníctve ako aj podporu na tieto činnosti naviazaného výskumu; týmto 
spôsobom prispievať k vytváraniu dostatočného počtu vysoko kvalifikovanej pracovnej 
sily do budúcnosti.  

15. Zvyšovať medziodvetvovú koordináciu činností a úroveň spolupráce príslušných rezortov 
za účelom dosiahnutia ekonomickej efektívnosti obhospodarovania lesov.  

16. Podporovať zavádzanie myšlienky ekonomickej efektívnosti trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov do koncepcií a stratégií rozvoja vidieka.  

17. Podporovať využívanie progresívnych ekonomických nástrojov pri napĺňaní cieľov 
súvisiacich s obhospodarovaním lesov.  

18. Podporovať dobrovoľnú spoluprácu vlastníkov lesov s cieľom vytvárať predpoklady pre 
zlepšenie ekonomickej efektívnosti hospodárenia, a to najmä medzi malými vlastníkmi 
lesov.  

19. Podporovať vytváranie a účasť zainteresovaných v združeniach vlastníkov lesov, 
zamestnancov a podnikateľov v lesnom hospodárstve a to najmä v krajinách strednej a 
východnej Európy.  

 

Zoznam použitých anglických termínov a skratiek: 



UNFF - United Nations Forum on Forests - Fórum OSN o lesoch 
WSSD - World Summit on Sustainable Development - Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji 
CBD - Convention on Biological Diversity - Dohovor o biologickej diverzite  

 


