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NÁVRHY 

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

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

1.  konstatuje, že odlesňování a znehodnocování lesů je druhou hlavní příčinou globálního 

oteplování a rovněž příčinou přibližně 15 % celosvětových emisí skleníkových plynů1; 

zdůrazňuje, že je důležité uplatňovat správné politické přístupy ke komplexnímu a 

udržitelnému obhospodařování lesů s cílem získat uhlíkové i bezuhlíkové výhody; 

2. připomíná, že Pařížská dohoda vyžaduje, aby všechny strany přijaly opatření 

k zachování a posílení propadů, včetně lesních propadů; 

3. konstatuje, že zastavení odlesňování a znehodnocování lesů a umožnění obnovy lesů by 

umožnilo přijetí alespoň 30 % veškerých opatření ke zmírnění změny klimatu, která 

jsou zapotřebí k omezení globálního oteplování na 1,5 °C2; 

4. konstatuje, že odlesňování je příčinou 11 % globálních antropogenních emisí 

skleníkových plynů, což je více než emise, způsobené všemi osobními vozidly; 

5. potvrzuje význam způsobu obhospodařování lesů pro uhlíkovou bilanci v tropických 

oblastech, na který poukázaly nedávné dokumenty3, v nichž se uvádí, že i jemnější 

formy znehodnocování lesů (a nikoliv jen rozsáhlé odlesňování, jak jsme se dříve 

domnívali) jsou pravděpodobně velmi významným zdrojem emisí uhlíku představujícím 

více než polovinu emisí; 

6. poukazuje na to, že opětovné zalesňování, obnova stávajících znehodnocených lesů a 

zvýšení zalesňování na zemědělské půdě prostřednictvím agrolesnictví představují 

jediné dostupné zdroje negativních emisí s významným potenciálem přispět k dosažení 

cílů Pařížské dohody; 

7. uznává, že objem financí, jež s sebou nesou nelegální činnosti poškozující lesy, jako je 

nezákonná těžba dřeva, byl v roce 2016 vyčíslen4 na 50 až 152 miliardy USD, tedy na 

objem, který vzrostl, neboť v roce 2014 představoval 30 až 100 miliard USD, a že mezi 

celosvětovými nelegálními činnostmi v oblasti životního prostředí se nelegální činnosti 

poškozující lesy řadí na první místo; konstatuje, že hrají významnou úlohu při 

financování organizovaného zločinu a že v důsledku nevybraných příjmů značně 

ochuzují vlády, národy a místní komunity; 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman R. C. a Herold M., „Proč je udržování tropických lesů zásadní a naléhavé pro zachování stabilního 

klimatu“ (Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a Stable Climate), listopad 

2014, pracovní dokument 385, Centrum pro globální rozvoj. Společnost McKinsey & Company, „Cesty 

k nízkouhlíkovému hospodářství“ (Pathways to a low-carbon economy), 2009. Společnost McKinsey & 

Company, „Cesty k nízkouhlíkovému hospodářství: verze 2 celosvětové nákladové křivky snížení emisí 

skleníkových plynů“ (Pathways to a low carbon economy: Version 2 of the global greenhouse gas abatement 

cost curve), 2013. 
3 Baccini A. et al., „Tropické lesy jsou čistým zdrojem uhlíku založeným na nadzemních měřeních zisku a ztrát“ 

(Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss), 2017. 
4 Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Zvýšení kriminality v oblasti životního prostředí, (The Rise of 

Environmental Crime report), 2016. 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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8. připomíná bonnskou výzvu1, jejíž cíl obnovit 350 milionů hektarů znehodnocené a 

odlesněné půdy do roku 2030 by mohl přinést čistý zisk ve výši přibližně 170 miliard 

USD ročně na základě ochrany povodí, zlepšení výnosů z úrody a lesních produktů a 

odstranit až 1,7 gigatuny ekvivalentu oxidu uhličitého ročně; 

9. konstatuje, že lesy jsou nejen důležitým zdrojem dřeva, potravin a vláken, ale jsou 

rovněž domovem 80 % celosvětové suchozemské biologické rozmanitosti, významným 

poskytovatelem různých ekosystémových služeb a hrají důležitou úlohu v celosvětovém 

koloběhu uhlíku; 

10. zdůrazňuje, že sekundární lesy, které se převážně obnovují prostřednictvím přírodních 

procesů po významném lidském nebo přírodním narušení lesů původních, poskytují 

vedle původních lesů rovněž klíčové ekosystémové služby, živobytí pro místní 

obyvatelstvo a dřevo; domnívá se, že jelikož jejich zachování ohrožuje i nezákonná 

těžba dřeva, veškerá opatření zaměřená na transparentnost a odpovědnost lesního 

hospodářství by se rovněž měla zaměřit na sekundární lesy, nikoliv pouze na lesy 

původní; 

11. konstatuje, že je dobře zjištěno a je nesporné, že přeměna tropických lesů na 

zemědělské plochy, plantáže a jiné způsoby využití půdy způsobuje významnou ztrátu 

druhů, zejména lesních druhů žijících jen v určitém prostředí; 

12. vyzývá Komisi, aby plnila mezinárodní závazky EU, mj. ty, které byly stanoveny 

v rámci COP 21, Fóra OSN pro lesy (UNFF), Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti 

(UNCBD), newyorské deklarace o lesích a cíle udržitelného rozvoje č. 15, zejména cíle 

15.2, jehož prostřednictvím se usiluje o podporu zavádění udržitelného řízení všech 

druhů lesů, zastavení odlesňování, obnovu znehodnocených lesů, podstatné zvýšení 

zalesňování a opětovné zalesňování na celém světě do roku 2020; 

13. zvláště připomíná, že se Unie zavázala k plnění aičijských cílů Úmluvy o biologické 

rozmanitosti, které vyžadují zachování 17 % všech přírodních stanovišť, obnovení 15 % 

znehodnocených ekosystémů a snížení ztráty lesů téměř na nulu nebo alespoň na 

polovinu do roku 2020; 

14. připomíná zejména kolektivní závazky Unie vyplývající z newyorské deklarace o lesích, 

a to závazek obnovit 150 milionů hektarů znehodnocených krajin a lesů do roku 2020 a 

významně zvýšit celosvětovou obnovu, která by do roku 2030 přinesla nejméně dalších 

200 milionů obnovených hektarů; 

15. vítá zveřejnění dlouho očekávané studie proveditelnosti o možnostech, jak posílit 

opatření EU proti odlesňování2, kterou zadalo generální ředitelství pro životní prostředí 

Evropské komise; konstatuje, že tato studie se zaměřuje zejména na sedm komodit, 

jejichž pěstování ohrožuje lesy, konkrétně na palmový olej, sóju, kaučuk, hovězí maso, 

kukuřici, kakao a kávu, a uznává, že „EU je jednoznačně součástí problému globálního 

odlesňování“; 

16. plně si uvědomuje, jak složitý je problém odlesňování, a zdůrazňuje význam nalezení 

                                                 
1 Viz https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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globálního řešení založeného na kolektivní odpovědnosti celé řady aktérů; důrazně 

doporučuje tuto zásadu všem účastníkům dodavatelského řetězce dřeva, včetně EU a 

dalších mezinárodních organizací, členských států, finančních institucí, vlád 

producentských zemí, původních obyvatel a místních komunit, vnitrostátních a 

nadnárodních podniků, spotřebitelských sdružení a nevládních organizací; je navíc 

přesvědčen, že všichni tito aktéři musí nezbytně sehrávat roli tím, že budou koordinovat 

svá úsilí, aby tak vyřešili mnoho vážných problémů spojených s odlesňováním; 

17. vítá skutečnost, že se hlavní aktéři ze soukromého sektoru (velmi často z EU) zavázali, 

že odstraní odlesňování ze svých dodavatelských řetězců a investic; poznamenává však, 

že EU musí reagovat na tuto výzvu a posílit snahy soukromého sektoru prostřednictvím 

politik a vhodných opatření, která vytvoří společný základ pro všechny společnosti a 

vyrovnají podmínky hospodářské soutěže; domnívá se, že by to podpořilo závazky, 

vzbudilo důvěru a zajistilo, aby společnosti nesly větší odpovědnost za plnění svých 

závazků; 

18. bere na vědomí zahájení veřejné konzultace o definici výrobku v nařízení o dřevu; 

domnívá se, že možnost zvolit v dotazníku omezení oblasti působnosti, na kterou se má 

vztahovat nařízení, není odůvodněná, neboť nezákonný obchod vzkvétá v rámci 

stávající oblasti působnosti nařízení; mimoto bere na vědomí vstřícný postoj Evropské 

konfederace dřevozpracujícího průmyslu k rozšíření oblasti působnosti nařízení o dřevu 

na všechny dřevařské výrobky; 

19. konstatuje, že při přezkumu nařízení EU o dřevu (SWD(2016)0034) v roce 2016 nebylo 

možné posoudit, zda jsou sankce stanovené členskými státy účinné, přiměřené a 

odrazující, neboť počet doposud uvalených sankcí byl velmi nízký; zpochybňuje 

způsob, jakým některé členské státy uplatňují kritérium „vnitrostátních hospodářských 

podmínek“ pro stanovení sankcí, a to s ohledem na mezinárodní rozměr trestné činnosti 

a skutečnost, že mezi trestnými činy poškozujícími životní prostředí je tato činnost 

celosvětově na prvním místě; 

20. konstatuje, že bylo zjištěno, že vývozní licence, které jsou v souladu se zásadami 

prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT), umožňují 

kombinování dřeva s nelegálním původem s legálním dřevem a takové dřevo by proto 

mohlo být případně vyváženo do EU v souladu s nařízením EU o dřevu1; 

21. vyzývá Komisi, aby aktualizovala pokyny k nařízení EU o dřevu s cílem řešit 

„konfliktní“ dřevo a doporučit podrobnější opatření ke zmírnění rizika za účelem 

posílení prosazování, včetně požadavku na posílení hloubkové kontroly od 

hospodářských subjektů, které dovážejí z oblastí ohrožených konfliktem nebo z vysoce 

rizikových oblastí, na podmínky potírající korupci ve smlouvách s dodavateli, 

provádění ustanovení o dodržování předpisů v oblasti boje proti korupci, auditované 

účetní závěrky a audity zaměřené na potírání korupce; 

                                                 
1 Zpráva o povolování trestné činnosti Vyšetřovací služby pro životní prostředí (EIA) a Indonéské sítě pro 

monitorování lesů (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, JPIK) z roku 2014 potvrdila, že některé 

společnosti s licencí podle systémů zajištění zákonnosti těžby dřeva (TLAS) se podílejí na „praní dřeva“, neboť 

kombinují nelegálně získané dřevo s legálním dřevem. Tyto dřeviny by dnes mohly být do EU vyváženy jako 

dřevo s licencí FLEGT. K nahlédnutí na: http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-

logging-now-it-needs-stick, primární zdroj: https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-

Crime.pdf. 
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22. vyzývá Komisi a členské státy, aby plně uplatňovaly a prosazovaly nařízení EU o dřevu 

a aby se toto nařízení vztahovalo na všechny výrobky, které jsou nebo mohou být 

vyrobeny ze dřeva, a které obsahují nebo mohou obsahovat dřevo; zdůrazňuje 

požadavek na provádění přiměřených a účinných kontrol, včetně kontrol složitých 

dodavatelských řetězců a dovozu ze zpracovatelských zemí, a vyzývá k zavedení 

důrazných a odrazujících sankcí pro všechny hospodářské subjekty vzhledem k tomu, 

že mezi všemi trestnými činnostmi poškozujícími životní prostředí generuje tato 

nadnárodní trestná činnost nejvyšší výnosy;  

23. bere na vědomí existenci modelů komunitního lesního hospodářství / kolektivní 

zvykové držby, které mohou přinést řadu výhod1, včetně rozšiřování lesní plochy a 

dostupných vodních zdrojů, snížení nezákonné těžby dřeva zavedením jasných pravidel 

pro přístup ke dřevu a dobře vypracovaného systému monitorování lesů; navrhuje, aby 

bylo zajištěno více výzkumu a podpory, které by pomohly rozvíjet právní rámce týkající 

se komunitního lesnictví; 

24. zdůrazňuje, že k uznávání vlastnických práv osob na půdu, například na základě ústavy, 

nemusí nutně docházet v praxi2, a EU by proto měla pro účely dobrovolných dohod o 

partnerství a pro jednotlivé případy financování rozvojové pomoci EU aktivně provádět 

kontroly, aby zajistila dodržování vlastnických práv; 

25. připomíná, že zpráva Komise o fungování směrnice o transparentnosti 2013/50/EU, 

která zavádí požadavek na zveřejňování informací o platbách pro vlády prostřednictvím 

registrovaných a velkých nekótovaných společností provozujících činnosti v oblasti 

těžebního průmyslu a těžících původní (přírodní a polopřírodních) lesy, by měla být 

předložena Evropskému parlamentu a Radě do 27. listopadu 2018; dále poznamenává, 

že by k ní měl být připojen legislativní návrh; vzhledem k možnému přezkumu vyzývá 

Komisi, aby zvážila rozšíření povinnosti na ostatní průmyslová odvětví s dopadem na 

lesy a rovněž na jiné lesy, než jsou lesy původní; 

26. požaduje, aby EU dodržela svůj závazek pokročit v probíhajících jednáních 

o dobrovolných dohodách o partnerství v rámci FLEGT; zdůrazňuje, že je nutné zajistit, 

aby koncese na těžbu dřeva přidělené na základě korupce nebo nelegálně nebyly 

prostřednictvím jakékoli dohody či právních předpisů legitimizovány, aby tyto právní 

předpisy a dohody byly v souladu s mezinárodním právem a se závazky v oblasti 

ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti, lidských práv a udržitelného 

rozvoje, aby vedly k přiměřeným opatřením zaměřeným na zachování lesů a jejich 

udržitelné obhospodařování, včetně právní ochrany práv místních komunit a původních 

obyvatel, která uznává jejich vlastnická práva na půdu a zvyková práva, a aby řešily 

problémy v celosvětovém obchodu s dřevařskými výrobky, jako je „konfliktní“ a 

konverzního dřevo. 

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby koordinovaly dárcovské politiky a zajistily, aby 

finanční prostředky na rozvoj z těchto zdrojů nebyly použity na podporu pronikání 

                                                 
1 Příklad z Nepálu prezentovaný společností ClientEarth, k dispozici na adrese: 

https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/. 
2 Nedávný případ (projekt WaTER financovaný ze strany GŘ DEVCO), při němž byla porušena vlastnická práva 

keňského původního obyvatelstva Ogieků a Sengwerů na půdu, navzdory tomu, že jejich práva na půdu jsou 

uznána ústavou, zejména v čl. 63 odst. 2 písm. d), a zákonem o kolektivním vlastnictví půdy z roku 2016. 
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rozsáhlé průmyslové těžby dřeva do nepoškozených tropických lesů; vyzývá 

k pozastavení financování jakéhokoliv projektu, u kterého existují odůvodněná tvrzení o 

takové těžbě, až do okamžiku, kdy bude takové tvrzení popřeno, nebo budou uplatněna 

nápravná opatření; 

28. vyzývá EU, aby podporovala iniciativy rozvojových zemí bohatých na lesy zaměřené na 

vyvažování neomezeného rozšiřování zemědělských postupů a těžebních činností, které 

měly nepříznivý dopad na obhospodařování lesů, živobytí a kulturní integritu původních 

obyvatel, jakož i nepříznivých důsledků, jež vyplynuly z těchto postupů a činností a 

poškodily sociální stabilitu a potravinovou soběstačnost zemědělců; 

29. poznamenává, že proces FLEGT by měl řešit základní příčiny odlesňování 

v producentských zemích, k nimž patří nejisté vlastnictví půdy, slabé prosazování 

právních předpisů a slabé řízení; 

30. vyzývá EU, aby v rámci dialogu s rozvojovými zeměmi bohatými na lesy poukázala na 

nutnost zavést systémy a programy přiměřeného odškodňování místních komunit, které 

byly nuceně vysídleny a zbaveny přístupu k půdě a zdrojům, jež jim náležely podle 

zvykových práv, a ve všech situacích, kdy nebyl předem získán jejich svobodný a 

informovaný souhlas; 

31. žádá, aby EU jako doplňkový prvek dobrovolných dohod o partnerství vytvořila právní 

předpisy navazující na takové dohody v souladu s nařízením EU o dřevu, které se budou 

vztahovat jak na společnosti, tak i na finanční instituce, a aby přezkoumala fungování 

stávajících dobrovolných dohod o partnerství v praxi s cílem zajistit, aby společné 

hodnocení systému zajištění zákonnosti dřeva v dané zemi fungovalo tak, jak je 

popsáno v dobrovolné dohodě o partnerství, a bylo možné vyloučit, že nedochází 

k „praní dřeva“; se znepokojením podotýká, že zatímco EU reguluje dodavatelské 

řetězce dřeva, ryb a minerálů z oblastí konfliktů, což je chvályhodné, nereguluje zatím 

žádné dodavatelské řetězce zemědělských komodit, jejichž pěstování ohrožuje lesy; 

naléhavé vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily úsilí při provádění nařízení o 

dřevu, aby bylo možné lépe posoudit jeho účinnost; 

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly postup, který bude spuštěn ve chvíli, 

kdy vypukne v partnerské zemi dobrovolné dohody o partnerství konflikt, včetně 

jmenování nezávislého panelu, který by posoudil riziko „konfliktního“ dřeva a 

nezbytnost pozastavení dobrovolné dohody o partnerství ve všech fázích jednání, pokud 

existují důkazy o tom, že příjmy z obchodu se dřevem jsou zdrojem konfliktu; 

33. vyzývá Komisi, aby zajistila soudržnost a posílila součinnost mezi společnou 

zemědělskou politikou (SZP) a ostatními politikami EU a současně zajistila, aby tyto 

politiky byly prováděny způsobem, který bude v souladu s programy boje proti 

odlesňování v rozvojových zemích, včetně REDD+; vyzývá Komisi, aby zajistila, že 

dovoz komodit, jejichž pěstování ohrožuje lesy, nebude součástí přímé nebo nepřímé 

podpory poskytované v rámci budoucí potravinové a zemědělské politiky EU; vyzývá 

Komisi, aby v případech, kdy je to proveditelné, podporovala nárůst agrolesnictví a 

zalesňování; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, aby se o environmentálních 

problémech spojených s odlesňováním hovořilo také v souvislosti s cíli stanovenými ve 

strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, která by měla být nedílnou 

složkou vnější činnosti Unie v této oblasti; 
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34. domnívá se, že mapování, a to i prostřednictvím družicových a geoprostorových 

technologií, je klíčové pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti při 

obhospodařování lesů a pro zavedení cílených strategií pro zalesňování, opětovné 

zalesňování a vytváření ekologických koridorů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby poskytly technickou a finanční pomoc rozvojovým zemím bohatým na lesy s cílem 

podpořit důkladné mapování jejich lesů, a to i podporou projektů zaměřených na 

společné mapování prováděné nevládními organizacemi, lesnickými organizacemi, 

vědci a místními odborníky; 

35. konstatuje, že více než polovina komodit vyráběných a vyvážených na světový trh jsou 

produkty nezákonného odlesňování1 a že více než 80 % veškerého odlesňování je 

způsobeno rozšiřováním zemědělství, jak komerčního, tak samozásobitelského2; dále 

konstatuje, že dovoz krmiva a bílkovin do EU (např. sóje) způsobený vysokou 

spotřebou masa, jak potvrdila nedávná studie, dovoz kakaa a palmového oleje do EU, 

tok financí do odvětví vedoucích k odlesňování a znehodnocování lesů, spotřeba 

biopaliv v EU a rostoucí poptávka po lesní biomase a dřevu, jakož i po energii, 

patří k významným faktorů vedoucím k odlesňování a znehodnocování lesů3; 

36. požaduje, aby EU stanovila závazný regulační rámec s cílem zajistit, aby dodavatelské 

řetězce všech dovozců zemědělských komodit byly vysledovatelné až k původu 

surovin; konstatuje, že nové technologie, například technologie blockchain, mohou být 

použity ke sledování původu komodit a zdůrazňuje, že by to mohlo být v praxi 

používáno ke zvýšení transparentnosti původu různých komodit a k naprostému 

odstranění znehodnocování lesů a odlesňování z dodavatelských řetězců; 

37. vyzývá Komisi, aby vypracovala systém certifikace pro udržitelně a bez odlesňování 

vyráběné produkty vstupující na trh EU; 

38. pokud jde o palmový olej, uznává pozitivní přínos stávajících systémů certifikace, ale 

s politováním konstatuje, že RSPO, ISPO, MSPO ani žádné jiné uznávané hlavní 

systémy certifikace svým členům účinně nezakazují měnit deštné pralesy nebo 

rašeliniště na plantáže palmy olejné; domnívá se proto, že tyto hlavní systémy 

certifikace selhávají při účinném omezování emisí skleníkových plynů během procesu 

zakládání a provozování plantáží, a v důsledku toho ani nedokázaly předejít mohutným 

požárům pralesů a rašelinišť; vyzývá Komisi, aby zajistila provedení nezávislého auditu 

a kontroly těchto systémů certifikace s cílem zaručit, že palmový olej, který je na trhu 

v EU, splňuje veškeré nezbytné normy a je produkován udržitelným způsobem; 

konstatuje, že otázku udržitelnosti v odvětví palmového oleje nelze řešit pouze 

dobrovolnými opatřeními a politikami, ale že by se na společnosti vyrábějící palmový 

olej měla vztahovat i závazná pravidla a systémy povinné certifikace; 

                                                 
1 Série zpráv o lesních trendech, 2014: Spotřební zboží a odlesňování: analýza rozsahu a povahy nezákonnosti 

při přeměně lesů na zemědělské a dřevařské plantáže (Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the 

Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations) 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 Odlesňování a znehodnocování lesů: opatření na úrovni EU v roce 2017 (Tackling deforestation and forest 

degradation: a case for EU action in 2017) https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-

briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 
3 Studie proveditelnosti o možnostech posílení činnosti EU v boji proti odlesňování (Evropská komise) 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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39. připomíná své usnesení ze dne 4. dubna 2017 o palmovém oleji a likvidaci deštných 

pralesů1, v němž se uznává, že 73 % celosvětového odlesňování je důsledkem 

uvolňování půdy pro zemědělské komodity a 40 % celosvětového odlesňování je 

způsobeno přechodem na rozsáhlé monokulturní plantáže palmy olejné a že EU je 

významným dovozcem produktů, které jsou výsledkem odlesňování; dále připomíná své 

pozměňovací návrhy ke směrnici o obnovitelných zdrojích, která by do roku 2021 

postupně ukončila pobídky k používání palmového oleje v dopravních palivech; 

40. vyzývá Komisi, aby navázala na jeho výše uvedené usnesení o palmovém oleji a 

likvidaci deštných pralesů tak, že by zavedla kritéria udržitelnosti pro palmový olej a 

výrobky, které jej obsahují a vstupují na trh EU, a jediný systém certifikace a zlepšila 

sledovatelnost dováženého palmového oleje; 

41. naléhavě vyzývá Komisi a všechny členské státy, které tak dosud neučinily, aby 

usilovaly o přijetí celoevropského závazku čerpat do roku 2020 pouze ze zdrojů 

poskytujících certifikovaný a udržitelně produkovaný palmový olej, a to mimo jiné 

prostřednictvím podpisu a provádění amsterodamské deklarace „Směrem k odstranění 

odlesňování z řetězců zemědělských komodit s evropskými zeměmi“, a aby směřovaly 

k přijetí závazku v rámci odvětví, mimo jiné prostřednictvím podpisu a provádění 

amsterodamské deklarace „Podpora plně udržitelného dodavatelského řetězce 

palmového oleje do roku 2020“; 

42. domnívá se, že úsilí o zastavení odlesňování musí zahrnovat pomoc a podporu, jež by 

vedly k co nejefektivnějšímu využívání stávající orné půdy a kromě jejichž poskytování 

by se uplatňoval také přístup založený na inteligentní vesnici; uznává, že 

agroekologické postupy mají velký potenciál maximalizovat funkce ekosystémů a 

odolnost prostřednictvím smíšených, vysoce rozmanitých metod výsadby, agrolesnictví 

a permakultur, jež jsou relevantní i pro takové plodiny, jako je palmový olej, kakao či 

kaučuk, a mohou být rovněž mimořádně přínosné, pokud jde o sociální výdobytky, 

diverzifikaci produkce a produktivitu, aniž by bylo nutné uchylovat se k dalším 

přeměnám lesů; 

43. vyzývá EU, aby zajistila, aby zavedená opatření a regulační rámec nezpůsobily 

nepřiměřené zatížení malých a středních výrobců, ani jim nebránily v přístupu na trhy a 

k mezinárodnímu obchodu; 

44. vyzývá Komisi, aby projevila politickou vůli a vůdčí postoj tím, že se zaváže, že co 

nejdříve a do konce tohoto mandátu Komise předloží ambiciózní akční plán EU týkající 

se odlesňování a znehodnocování lesů, který by obsahoval konkrétní regulační opatření, 

jež by zajistila, aby žádné dodavatelské řetězce ani finanční transakce spojené s EU 

nevedly k odlesňování, znehodnocování lesů nebo porušování lidských práv 

v rozvojových zemích; 

45. požaduje, aby tato legislativní opatření zahrnovala požadavky hloubkové kontroly, jež 

by byla povinná pro řetězec hospodářských subjektů využívajících komodity, jejichž 

pěstování ohrožuje lesy, a povinnost finančních institucí přijmout opatření k odstranění 

rizika odlesňování vyplývajícího z finančních investic; 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0098. 
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46. zdůrazňuje, že jednávání Unie o obchodu musí probíhat v souladu s jejími závazky 

přijmout opatření ke snížení odlesňování a znehodnocování lesů a ke zvýšení zásob 

uhlíku v lesích v rozvojových zemích; 

47. vyzývá Komisi a členské státy, aby plně využívaly stávající diplomatické a 

institucionální postupy a dialogy k vybízení zemí, které zpracovávají anebo dovážejí 

významné množství dřeva z tropických oblastí, zejména zemí, z nichž jsou tyto 

dřevařské výrobky následně vyváženy do EU, například Číny a Vietnamu, k tomu, aby 

přijaly účinné právní předpisy zakazující dovoz nezákonně vytěženého dřeva a aby od 

hospodářských subjektů požadovaly provádění hloubkové kontroly srovnatelné 

s nařízením EU o dřevu.  
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