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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že udržitelné zemědělství, potravinové zabezpečení a udržitelné hospodaření 

s lesy jsou hlavními cíli udržitelného rozvoje; se znepokojením konstatuje, že palmový 

olej je důležitou hnací silou odlesňování, zejména v Malajsii, Indonésii, Papui-Nové 

Guineji, Libérii, Kamerunu, Konžské republice, Kolumbii a Peru; připomíná, že lesy jsou 

nezbytné pro přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů; 

2. zdůrazňuje nízkou míru odlesňování půdy původních obyvatel se zabezpečenými systémy 

zvykové držby a hospodaření se zdroji, které mají vysoký potenciál z hlediska nákladově 

efektivního snižování emisí a zabezpečení celosvětových ekosystémových služeb; vyzývá 

k využití mezinárodních fondů v oblasti změny klimatu a rozvoje k zabezpečení půdy 

původních obyvatel a komunit a na podporu původních obyvatel a komunit investujících 

do ochrany své půdy; 

3. připomíná, že chudé ženy žijící ve venkovských oblastech jsou obzvláště závislé na 

lesních zdrojích pro svou obživu; zdůrazňuje, že je nezbytné začlenit hledisko rovnosti 

žen a mužů do vnitrostátních lesnických politik a institucí tak, aby podporoval například 

rovný přístup žen k vlastnictví půdy a jiných zdrojů; 

4. se znepokojením konstatuje, že komerční zemědělství je stále důležitou hnací silou 

celosvětového odlesňování a že přibližně k polovině všeho odlesňování tropických lesů od 

roku 2000 došlo v důsledku nezákonné přeměny lesů na komerční zemědělství, což může 

rovněž představovat riziko konfliktů; požaduje zkvalitnění koordinace politik v oblasti 

lesnictví, komerčního zemědělství, využívání půdy a rozvoje venkova, aby se dosáhlo cílů 

udržitelného rozvoje a byly splněny závazky související se změnou klimatu; zdůrazňuje 

potřebu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje i v této oblasti, včetně politiky EU 

v oblasti energie z obnovitelných zdrojů; 

5. se znepokojením konstatuje, že celosvětová honba za půdou je poháněna zvyšující se 

celosvětovou poptávkou po biopalivech a surovinách a spekulacemi s půdou 

a zemědělskými komoditami; poukazuje na závěr zvláštní zprávy Účetního dvora 

č. 18/2016, že systém EU pro certifikaci udržitelnosti biopaliv není plně spolehlivý; 

vyzývá orgány EU, aby v rámci reformy směrnice o obnovitelných zdrojích energie 

zahrnuly do dobrovolného systému zvláštní kontrolní postupy týkající se sporů ohledně 

pozemkového vlastnictví, nucené/dětské práce, špatných pracovních podmínek pro 

zemědělce a zdravotních a bezpečnostních rizik; rovněž vyzývá EU, aby zohlednila 

dopady nepřímé změny ve využívání půdy a začlenila požadavky v oblasti sociální 

odpovědnosti do reformy směrnice o obnovitelných zdrojích energie; 

6. zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou hraje výroba palmového oleje v ekonomikách 

rozvojových zemí produkujících palmový olej jako cenný zdroj příjmů i pracovních míst; 

7. připomíná Komisi její sdělení ze dne 17. října 2008 nazvané „Řešení problémů spojených 

s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě 

biologické rozmanitosti“ a poukazuje přitom na celkový přístup k úbytku tropických lesů 
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s přihlédnutím ke všem faktorům, které vedou k odlesňování, včetně výroby palmového 

oleje; připomíná Komisi její cíl v rámci jednání o Rámcové úmluvě Organizace spojených 

národů o změně klimatu, kterým je nejpozději do roku 2030 zastavit celosvětový úbytek 

lesního porostu a snížit hrubý úbytek tropických lesů do roku 2020 o nejméně 50 % 

v porovnání se současnou úrovní; 

8. požaduje poskytnutí pomoci zemím, které produkují palmový olej, při vypracovávání 

a prosazování příslušných vnitrostátních politik a právních předpisů zaměřených na 

minimalizaci vlivu tohoto odvětví na odlesňování, ekosystém a přírodní dědictví; 

9. vyzývá EU, aby stanovila závazný regulační rámec s cílem zajistit, aby dodavatelské 

řetězce všech dovozců zemědělských komodit byly vysledovatelné až k původu surovin; 

10. připomíná, že Malajsie a Indonésie jsou hlavními výrobci palmového oleje, přičemž se 

odhaduje, že pokrývají 85–90 % světové produkce, a vítá skutečnost, že rozloha 

malajského pralesa se od roku 1990 zvýšila, je však i nadále znepokojen tím, že stávající 

úroveň odlesňování v Indonésii je ve výši 0,5 % celkového úbytku každých pět let; 

11. připomíná, že EU je velkým dovozcem výrobků získaných z odlesňování, což má 

devastující dopady na biologickou rozmanitost; vyzývá k ukončení dotací EU pro 

biopaliva vyráběná z potravinářských plodin a k postupnému ukončování využívání 

takových paliv, která by neměla být způsobilá ke splnění cílů v oblasti klimatu 

a energetiky do roku 2030, zejména pokud jde o bionaftu, která vedla k neudržitelné 

poptávce po palmovém oleji; zdůrazňuje nezbytnost zvýšit spolehlivost dobrovolných 

certifikačních systémů, jako je Kulatý stůl pro udržitelnou produkci palmového oleje 

(RSPO), s cílem vhodněji řešit zabírání půdy, včetně zabírání vody, a porušování lidských 

práv; vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že z mnoha různých šetření plyne, že při 

zakládání a provozu plantáží palmy olejné dochází v mnoha zemích k rozsáhlému 

porušování základních lidských práv, včetně násilného vystěhovávání obyvatel, 

ozbrojeného násilí, dětské práce, dlužního otroctví nebo diskriminace původních obyvatel; 

12. vyzývá Komisi, aby přijala závazné právní předpisy týkající se dodavatelských řetězců 

dovozců zemědělských komodit za účelem zajištění zcela udržitelného dodavatelského 

řetězce palmového oleje do roku 2020 v souladu s amsterdamským prohlášením 

o palmovém oleji; požaduje zejména odpovídající a povinný rámec náležité péče 

a mechanismy sledovatelnosti v celém dodavatelském řetězci sladěné s nejlepšími 

celosvětově přijatými normami a zohledňující konfliktní potenciál komodit z palmového 

oleje; vybízí EU, aby zapojila důležité aktéry, jako jsou Indie a Čína, do posilování 

odpovědné a udržitelné produkce palmového oleje; 

13. zdůrazňuje, že je důležité zlepšit podmínky výroby palmového oleje prostřednictvím 

podpory stávajících certifikačních systémů, které jsou lehce dostupné pro malé a střední 

podniky a srozumitelné pro spotřebitele a potvrzují, že konkrétní palmový olej byl 

vyroben v souladu s pokyny týkajícími se udržitelnosti, včetně požadavku, aby byl 

produkt účinně a transparentně sledovatelný v rámci celého dodavatelského řetězce; 

14. upozorňuje na skutečnost, že vedle průmyslu biopaliv využívá značný podíl palmového 

oleje potravinářský průmysl; vyzývá EU k vytvoření pobídek, které by podpořily, aby do 

roku 2020 došlo k Evropě k 100% využívání palmového oleje z udržitelné produkce; 
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15. vyzývá Komisi, aby spolupracovala se zeměmi, které produkují palmový olej, na 

zvyšování biologické rozmanitosti v pěstitelských oblastech, zejména prostřednictvím 

opatření, jako je vytvoření biokoridorů pro volně žijící živočichy; 

16. vzhledem k tomu, že 30–50 % požárů v Indonésii v roce 2015, které jsou zpravidla 

způsobeny klučením pro účely pěstování palmy olejné a pro jiné zemědělské účely, se 

odehrálo v rašeliništích bohatých na uhlík, což z Indonésie udělalo jednoho z největších 

původců globálního oteplování na světě; 

17. vyzývá Komisi, aby posoudila nutnost zavedení mechanismů, pomocí nichž by se v rámci 

akčního plánu FLEGT prostřednictvím dobrovolných dohod o partnerství řešila přeměna 

lesů na plochy určené ke komerčnímu zemědělství, a aby v tomto procesu posílila 

postavení dalších organizací občanské společnosti, původních komunit a zemědělců – 

vlastníků půdy; vyzývá k navýšení finanční a technické pomoci EU pro producentské 

země a jejich místní orgány s cílem bojovat proti korupci, zlepšovat správu a podporovat 

metody udržitelné produkce; uznává užitečnost akčního plánu FLEGT, ale konstatuje, že 

je zapotřebí dalšího úsilí ke snížení lesní stopy EU; vyzývá Komisi, aby urychleně 

předložila akční plán EU proti odlesňování a znehodnocování lesů; 

18. konstatuje, že palmový olej může být pěstován zodpovědně a může skutečně přispívat 

k ekonomickému rozvoji země a nabízet zemědělcům, původním obyvatelům a členům 

komunit vyrábějících palmový olej perspektivní ekonomické příležitosti v případě, že 

nebude docházet k odlesňování a k rozvoji plantáží na rašeliništích, že plantáže budou 

řízeny za použití moderních agroekologických metod, které minimalizují negativní 

ekologické a sociální škody, a že budou respektována a posilována práva na půdu, včetně 

práv žen a původních komunit, jakož i lidská práva a práva pracovníků; 

19. vyzývá Komisi, aby šla příkladem pro ostatní země tím, že stanoví pravidla započítávání 

emisí skleníkových plynů z obhospodařovaných mokřadů a změn ve využívání půdy 

mokřadů v právních předpisech EU; 

20. naléhavě vyzývá EU, aby podporovala mikropodniky a malé a rodinné místní venkovské 

podniky a prosazovala vnitrostátní a místní právní registraci vlastnictví nebo držbu půdy; 

21. podotýká, že výsledky nedávného výzkumu ukazují, že pěstování několika plodin na 

plantážích palmy olejné v rámci agrolesnictví může mít řadu výhod, pokud jde 

o biologickou rozmanitost, produktivitu a pozitivní výsledky v sociální oblasti; 

22. připomíná, že je třeba pomoci rozvojovým zemím při zlepšování jejich lidských kapacit; 

23. je znepokojen negativními dopady nezodpovědné výroby palmového oleje na změnu 

klimatu, využití půdy, úrodnost půdy, biologickou rozmanitost, znehodnocování lesů 

a lidská práva původních obyvatel, místních komunit a drobných zemědělců, včetně jejich 

zvykových systémů držby půdy a hospodaření se zdroji, což ohrožuje živobytí obyvatel, 

jejichž životy závisí na potravě z lesů; vyzývá vlády zemí produkujících palmový olej, 

aby zaručily lidské právo na potraviny a výživu (což znamená dodržování zásad 

přiměřenosti, dostupnosti, přístupnosti a udržitelnosti) a aby se zavázaly provádět základní 

pracovní normy a program důstojné práce MOP; požaduje odstranění všech forem nucené 

nebo povinné práce včetně dětské práce, zlepšení postavení migrujících pracovníků, 

svobodu sdružování a zřízení legitimního, přístupného a transparentního mechanismu 
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stížností v souladu s nejlepšími mezinárodními postupy; 

24. naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby vypracovaly vymezení pojmu les, které 

zahrnuje biologickou, sociální a kulturní rozmanitost, s cílem zabránit zabírání půdy 

a ničení tropických lesů pro potřeby obrovských monokultur palmy olejné, protože by to 

ohrozilo závazky EU v oblasti změny klimatu; zdůrazňuje potřebu upřednostnit původní 

druhy, a tím chránit ekosystémy, přírodní stanoviště a místní komunity; 

25. vyjadřuje velké znepokojení nad tím, že obchodování s půdou může porušovat zásadu 

svobodného, předběžného a informovaného souhlasu místních komunit v souladu 

s úmluvou MOP č. 169; vyzývá EU a její členské státy k zajištění toho, aby investoři se 

sídlem v EU v plném rozsahu dodržovali mezinárodní normy týkající se odpovědného 

investování do zemědělství, zejména pokyny FAO-OECD pro odpovědné zemědělské 

dodavatelské řetězce, dobrovolné pokyny FAO o pozemkovém vlastnictví, obecné zásady 

OSN v oblasti podnikání a lidských práv a pokyny OECD pro nadnárodní společnosti; 

zdůrazňuje nezbytnost přijetí opatření, která zajistí obětem porušení práv ze strany 

podniků přístup k nápravě; 

26. trvá na tom, že rozvojové finanční instituce by měly zajistit, aby jejich politiky v oblasti 

sociální ochrany a ochrany životního prostředí byly závazné a v plném souladu 

s mezinárodním právem v oblasti lidských práv; požaduje zvýšení transparentnosti 

financování, pokud jde o soukromé finanční instituce a veřejné finanční subjekty; 

27. upozorňuje na problémy spojené s procesy koncentrace půdy a změnami ve využívání 

půdy, které vznikají při zakládání monokultur, jako jsou plantáže palmy olejné; 

28. vyzývá Komisi, aby předložila akční plán EU pro odpovědné chování podniků. 
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