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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. konštatuje, že odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesov druhou hlavnou príčinou 

globálneho otepľovania a zodpovedá za približne 15 % celosvetových emisií 

skleníkových plynov1, zdôrazňuje význam správnych politických prístupov pre 

integrálne a udržateľné hospodárenie lesov s cieľom priniesť prínos v súvislosti s 

oxidom uhličitým i vedľajší prínos znižovania emisií; 

2. pripomína, že Parížska dohoda od všetkých zmluvných strán vyžaduje prijatie opatrení 

na zachovanie a posilnenie záchytov vrátane lesov; 

3. konštatuje, že zastavenie odlesňovania a zhoršovania kvality lesov, a umožnenie lesom 

opätovný rast, by poskytlo najmenej 30 % celkových zmierňujúcich opatrení na 

obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C2; 

4. konštatuje, že odlesňovanie je zodpovedné za 11 % globálnych antropogénnych emisií 

skleníkových plynov, čo je viac ako všetky osobné automobily spolu; 

5. potvrdzuje relevantnosť typu hospodárenia lesov pre uhlíkovú rovnováhu v trópoch, ako 

bolo zdôraznené v nedávnych dokumentoch3, ktoré poukázali na to, že subtílnejšie 

formy zhoršovania kvality, a nielen na rozsiahle odlesňovanie, ako ukázal 

predchádzajúci výskum, môžu byť významným zdrojom emisií uhlíka, ktoré 

predstavujú viac ako polovicu emisií; 

6. poukazuje na to, že opätovné zalesňovanie, obnova existujúcich lesov so zhoršenou 

kvalitou a zvýšenie zalesnenia poľnohospodárskej pôdy prostredníctvom agrolesníckeho 

systému predstavujú jediný dostupný zdroj negatívnych emisií s významným 

potenciálom prispieť k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody; 

7. uznáva, že sa odhaduje4, že trestná činnosť poškodzujúca lesy, ako napríklad 

protiprávna ťažba, predstavuje hodnotu 50 – 152 mld. USD v roku 2016, oproti 30 – 

100 mld. v roku 2014 a globálne je na prvom mieste v príjmoch medzi 

environmentálnymi trestnými činmi; poznamenáva, že toto zohráva hlavnú úlohu pri 

financovaní organizovanej trestnej činnosti a významne ochudobňuje vlády, národy a 

miestne spoločenstvá z dôvodu nevybraných príjmov; 

8. pripomína Bonnskú výzvu5 zacielenú na obnovu 350 miliónov hektárov znehodnotenej 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman, R.C. a Herold M. (november 2014) Prečo je zachovanie tropických lesov nevyhnutné a naliehavé 

pre udržanie stabilnej klímy, pracovný dokument č. 385, Centrum pre globálny rozvoj. McKinsey & Company: 

Pathways to a Low-Carbon Economy (Cesty k nízkouhlíkovému hospodárstvu), 2009. McKinsey & Company: 

Pathways to a Low-Carbon Economy (Cesty k nízkouhlíkovému hospodárstvu): Version 2 of the global 

greenhouse gas abatement cost curve (2. verzia krivky nákladov na zníženie globálnych skleníkových plynov), 

2013. 
3 Baccini a ďalší: Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss 

(Tropické lesy sú čistým zdrojom uhlíka na základe nadzemných meraní), 2017. 
4 Správa UNEP o náraste environmentálnej trestnej činnosti (2016). 
5 Pozri https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge. 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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a odlesnenej pôdy do roku 2030, ktorá by mohla vytvoriť čistý zisk vo výške približne 

170 miliárd USD ročne v dôsledku ochrany povodia, zlepšenia výnosov plodín a 

lesných výrobkov, a mohla by pohltiť oxid uhličitý vo výške do1,7 gigatony ročne; 

9. konštatuje, že lesy nie sú len významným zdrojom dreva, potravín a vlákien, ale sú aj 

domovom pre 80 % svetovej zemskej biodiverzity, sú hlavným poskytovateľom 

rôznych ekosystémových služieb a zohrávajú významnú úlohu v globálnom uhlíkovom 

cykle; 

10. zdôrazňuje, že sekundárne lesy, ktoré sa vo veľkej miere regenerujú prostredníctvom 

prírodných procesov po významnom ľudskom alebo prírodnom narušení primárnych 

lesov, poskytujú, okrem primárnych lesov, aj kľúčové ekosystémové služby, živobytie 

pre miestne obyvateľstvo a drevo; domnieva sa, že keďže ich prežitie ohrozuje aj 

nelegálna ťažba dreva, všetky opatrenia na riešenie transparentnosti a zodpovednosti 

lesného hospodárenia by sa mali zameriavať aj na sekundárne, nielen na primárne lesy; 

11. konštatuje, že je potvrdené a nesporné, že premena tropických lesov na 

poľnohospodárske, výsadbové a iné využívania pôdy zapríčiňuje významný úbytok 

živočíšnych druhov, najmä lesných živočíšnych druhov; 

12. vyzýva Komisiu, aby splnila medzinárodné záväzky EÚ, okrem iného záväzky v rámci 

COP21, Fóra OSN o lesoch (UNFF), Dohovoru Organizácie Spojených národov 

o biologickej diverzite (UNCBD), Newyorskej deklarácie o lesoch a cieľa udržateľného 

rozvoja zastaviť odlesňovanie, najmä cieľa 15.2, ktorým je globálne podporovať 

vykonávanie udržateľného hospodárenia všetkých typov lesov, zastaviť odlesňovanie, 

obnoviť znehodnotené lesy a podstatne zvýšiť zalesňovanie a opätovné zalesňovanie do 

roku 2020; 

13. osobitne pripomína, že Únia sa zaviazala splniť ciele z Aichi Dohovoru o biologickej 

diverzite, ktoré vyžadujú do roku 2020 zachovanie 17 % všetkých biotopov, obnovenie 

15 % znehodnotených ekosystémov a zníženie úbytku lesov takmer na nulu, alebo 

aspoň na polovicu; 

14. pripomína najmä kolektívne záväzky Únie v rámci Newyorského vyhlásenia o lesoch 

obnoviť do roka 2020 150 miliónov hektárov znehodnotenej krajiny a lesnej pôdy a 

následne výrazne zvýšiť mieru globálnej obnovy, v rámci čoho by sa obnovilo najmenej 

ďalších 200 miliónov hektárov do roku 2030; 

15. víta zverejnenie dlho očakávanej štúdie uskutočniteľnosti4a týkajúcej sa možností 

zintenzívniť opatrenia EÚ proti odlesňovaniu1, ktoré prijalo Generálne riaditeľstvo 

Európskej komisie pre životné prostredie; konštatuje, že táto štúdia sa zameriava najmä 

na sedem lesných komodít, konkrétne palmový olej, sója, kaučuk, hovädzie mäso, 

kukurica, kakao a káva, a vyjadruje uznanie, že EÚ je jasne súčasťou problému 

globálneho odlesňovania; 

16. je si v plnej miere vedomý komplexnosti otázky odlesňovania a zdôrazňuje význam 

vytvorenia globálneho riešenia založeného na kolektívnej zodpovednosti mnohých 

činiteľov; dôrazne odporúča túto zásadu pre všetky strany zainteresované do 

                                                 
1 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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dodávateľského reťazca vrátane EÚ a ďalších medzinárodných organizácií, členských 

štátov, finančných inštitúcií, vlád produkujúcich krajín, pôvodného obyvateľstva a 

miestnych spoločenstiev, národných a nadnárodných podnikov, spotrebiteľských 

združení a MVO; okrem toho je presvedčený, že všetci títo činitelia sa musia 

nevyhnutne zapojiť koordináciou ich úsilia s cieľom vyriešiť mnoho závažných 

problémov spojených s odlesňovaním; 

17. víta skutočnosť, že hlavné subjekty súkromného odvetvia (veľmi často z EÚ) sa 

zaviazali odstrániť odlesňovanie z ich dodávateľských reťazcov a investícií; 

poznamenáva však, že EÚ musí splniť túto výzvu a posilniť úsilie súkromného odvetvia 

prostredníctvom politík a príslušných opatrení vytvorením spoločných základov pre 

všetky spoločnosti a zaistením rovnakých podmienok; domnieva sa, že toto by oživilo 

záväzky, vytvorilo dôveru a zvýšilo zodpovednosť spoločností za ich záväzky; 

18. berie na vedomie zahájenie verejnej konzultácie o rozsahu výrobkov nariadenia o dreve; 

domnieva sa, že možnosť zvoliť v dotazníku o obmedzení oblasti pôsobnosti 

alternatívu, aby sa na danú činnosť vzťahovalo nariadenie, nie je opodstatnená, keďže 

nelegálny obchod prekvitá v rámci súčasného rozsahu nariadenia; ďalej berie na 

vedomie priaznivú pozíciu Európskej konfederácie drevospracujúceho priemyslu k 

rozšíreniu rozsahu nariadenia o dreve na všetky drevené výrobky; 

19. konštatuje, že v roku 2016 nebolo možné pri preskúmaní nariadenia EÚ o dreve 

(SWD(2016)0034) posúdiť, či sú sankcie stanovené členskými štátmi účinné, primerané 

a odrádzajúce, keďže počet uplatnených sankcií bol doteraz veľmi nízky; spochybňuje 

uplatňovanie kritéria „vnútroštátne hospodárske podmienky“ pre stanovené sankcie 

niektorými členskými štátmi, vzhľadom na medzinárodné hľadisko trestnej činnosti, a 

na to, že je na prvom mieste v rámci environmentálnej trestnej činnosti vo svete; 

20. konštatuje, že bolo odhalené, že vývozné licencie v rámci vynútiteľnosti práva, správy a 

obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT) umožňujú zmiešanie nelegálne získaného 

dreva s legálnym drevom a takéto drevo sa potom môže vyvážať do EÚ v súlade s 

nariadením EÚ o dreve1; 

21. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala usmernenia nariadenia EÚ o dreve s cieľom riešiť 

drevo z konfliktných oblastí a odporučiť podrobnejšie opatrenia na zmiernenie rizika 

v záujme posilnenia presadzovania vrátane požadovania intenzívnejšej náležitej 

starostlivosti od prevádzkovateľov dovážajúcich drevo z oblastí ovplyvnených 

konfliktom alebo s vysokým rizikom, podmienok proti úplatkárstvu v zmluvných 

s dodávateľmi, vykonávania protikorupčných ustanovení o súlade, finančných výkazov 

overených audítorom a protikorupčných auditov; 

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere vykonávali a presadzovali nariadenie 

EÚ o dreve a aby sa nariadenie EÚ o dreve vzťahovalo na všetky produkty, ktoré sú 

                                                 
1 Správa o povolení trestnej činnosti Agentúry pre výskum životného prostredia (EIA) a Indonézskej siete pre 

monitorovanie lesov (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK) z roku 2014 zistila, že niektoré 

spoločnosti licencované v rámci systému overovania zákonnosti pôvodu dreva sú zapojené do „prania dreva“, 

zmiešavajú drevo z nelegálnych zdrojov s legálnym drevom. Dnes by toto drevo mohlo byť vyvážané do EÚ ako 

drevo s licenciou FLEGT. K dispozícii na adrese: http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-

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

Crime.pdf. 
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alebo môžu byť vyrobené z dreva a ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať drevo; 

zdôrazňuje požiadavku vykonávať primerané a účinné kontroly vrátane komplexných 

dodávateľských reťazcov a dovozu zo spracovateľských krajín, a požaduje prísne a 

odrádzajúce sankcie pre všetky hospodárske subjekty, keďže ide o medzinárodnú 

trestnú činnosť s najväčšími príjmami spomedzi trestných činov týkajúcich sa životného 

prostredia; 

23. berie na vedomie existenciu modelov komunitnej lesníckej/kolektívnej zvykovej držby, 

ktorá môže priniesť mnoho výhod1 vrátane nárastu oblasti lesov a dostupných zdrojov 

vody, zníženia nelegálnej ťažbe dreva zavedením jasných pravidiel o prístupe k drevu a 

silného systému monitorovania lesov; navrhuje, aby sa poskytlo viac výskumu a 

podpory s cieľom prispieť k vytvoreniu legálneho rámca v oblasti spoločenstva lesného 

hospodárstva; 

24. zdôrazňuje, že uznanie vlastníckych práv národov napr. prostredníctvom ústavy sa 

nemusí nutne uplatňovať v praxi2 a že EÚ by preto mala aktívne monitorovať 

zabezpečenie dodržiavania vlastníckych práv na účely dobrovoľných dohôd o 

partnerstve (DDP) a jednotlivých prípadov financovania rozvoja EÚ; 

25. pripomína, že správa Komisie o fungovaní smernice o transparentnosti 2013/50/EÚ, 

ktorá zavádza požiadavku na zverejnenie pre platby vládam spoločnosťami zo zoznamu 

i mimo neho, s činnosťou v oblasti ťažobného priemyslu a ťažby primárnych 

(prirodzených a poloprirodzených) lesov, by mala byť predložená Európskemu 

parlamentu a Rade do 27. novembra 2018; ďalej poznamenáva, že túto správu by mal 

dopĺňať legislatívny návrh; so zreteľom na možné preskúmanie vyzýva Komisiu, aby 

zvážila rozšírenie povinnosti na ďalšie odvetvia priemyslu s vplyvom na lesy, a na iné 

lesy, ako sú primárne lesy; 

26. vyzýva EÚ, aby ďalej plnila svoj záväzok zintenzívniť prebiehajúce rokovania o 

dobrovoľných dohodách FLEGT; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby oprávnenia na 

ťažbu dreva udelené podvodne alebo nelegálne neboli legitimizované prostredníctvom 

dohôd alebo právnych predpisov, aby boli právne predpisy a tieto dohody v súlade 

s medzinárodným právom a so záväzkami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, 

ľudských práv a udržateľného rozvoja, aby viedli k zodpovedajúcim opatreniam na 

zachovanie lesov a udržateľné hospodárenie v lesoch vrátane právnej ochrany práv 

miestnych komunít a pôvodného obyvateľstva s uznaním ich vlastníckych a zvykových 

práv, a aby riešili problémy svetového obchodu s výrobkami z dreva, ako sú drevo 

z konfliktných oblastí alebo drevo z premenenej pôdy; 

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby koordinovali darcovské politiky a zabezpečili, aby 

sa financovanie rozvoja prostredníctvom týchto politík nevyužívalo na podporu 

rozširovania rozsiahlej priemyselnej ťažby na nedotknuté tropické lesy; požaduje 

zastavenie financovania všetkých projektov, v rámci ktorých existuje podložené 

tvrdenie týkajúce sa takejto ťažby až do zamietnutia takéhoto tvrdenia alebo uplatnenia 

                                                 
1 Prípad z Nepálu, ktorý predstavil ClientEarth, k dispozícii na adrese: https://www.clientearth.org/what-can-we-

learn-from-community-forests-in-nepal/. 
2 Nedávny prípad (projekt WaTER financovaný VR DEVCO) sa týkal porušenia vlastníckych práv Kenského 

pôvodného obyvateľstva Ogiek a Sengwer, a to napriek uznaniu ich práv na pôdu v ústave, najmä v článku 63 

ods. 2 písm. d) a v zákone o komunitnej pôde z roku 2016. 
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nápravných opatrení; 

28. vyzýva EÚ na podporu iniciatív rozvojových krajín bohatých na lesy zameraných na 

vyváženie absolútneho rozšírenia poľnohospodárskych postupov a ťažobnej činnosti, 

ktoré majú nepriaznivý vplyv na hospodárenie lesov, na živobytie a kultúrnu integritu 

pôvodného obyvateľstva a škodlivé dôsledky na sociálnu stabilitu a potravinovú 

sebestačnosť poľnohospodárov; 

29. konštatuje, že proces FLEGT by mal riešiť základné príčiny odlesňovania v krajinách 

produkujúcich drevo, medzi ktoré patrí neistá držba pôdy, nedostatočné presadzovanie 

práva a nedostatočné riadenie; 

30. požaduje, aby EÚ v jej dialógoch s rozvojovými krajinami bohatými na lesy upozornila 

na potrebu zaviesť primerané systémy a programy kompenzácie pre miestne 

spoločenstvá, ktoré boli násilne vysídlené a zbavené prístupu k ich zvykovému právu na 

pôdu a zdrojom a vo všetkých situáciách, keď nebol získaný ich slobodný predbežný 

súhlas po predchádzajúcom ohlásení (PIC); 

31. vyzýva, aby EÚ ako doplnkový prvok DDP vypracovala právne predpisy nadväzujúce 

na dobrovoľné dohody o partnerstve v oblasti palmového oleja podľa vzoru nariadenia 

EÚ o ťažbe dreva, ktoré zahŕňa spoločnosti, ako aj finančné inštitúcie, a aby preskúmala 

fungovanie existujúcej DDP v praxi s cieľom zabezpečiť, aby spoločné posúdenie 

týkajúce sa systému overovania zákonnosti dreva v krajine fungovalo tak, ako je 

uvedené v DDP a aby sa mohlo vylúčiť pranie dreva; so znepokojením konštatuje, že 

kým Európska únia reguluje dodávateľské reťazce dreva, rýb a nerastov z konfliktných 

oblastí, čo treba oceniť, zatiaľ nereguluje nijaký dodávateľský reťazec, ktorý ohrozuje 

lesy; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili úsilie o vykonávanie 

nariadenia o ťažbe dreva s cieľom lepšie posúdiť jeho účinnosť; 

32. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili postup pre prípad, keď vypukne konflikt 

v partnerskej krajine v rámci DDP vrátane vymenovania nezávislého panelu, ktorý 

vykoná posúdenie rizika v súvislosti s drevom z konfliktnej oblasti, a potreby zastavenia 

vykonávania DDP vo všetkých fázach rokovania v prípade, že existujú dôkazy o tom, že 

príjmy z obchodu s drevom podporujú konflikt; 

33. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila spojitosť medzi spoločnou poľnohospodárskou 

politikou a inými politikami EÚ a posilnila synergie medzi nimi, a aby zabezpečila, že 

budú vykonávané spôsobom, ktorý je v súlade s programami zameranými na boj proti 

odlesňovaniu v rozvojových krajinách, a to aj s REDD+; vyzýva Komisiu, aby 

zabezpečila odstránenie dovozu komodít s rizikom pre lesy (napr. sója, kukurica) z 

priamej alebo nepriamej podpory budúcej politiky EÚ v oblasti potravín a 

poľnohospodárstva; vyzýva Komisiu, aby podporovala, ak je to účelné, zvýšenie 

využívania postupov agrolesníckeho systému a opätovného zalesňovania; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili riešenie environmentálnych problémy 

súvisiacich s odlesňovaním aj v kontexte cieľov stanovených stratégiou Európskej únie 

v oblasti biodiverzity do roku 2020, ktorá by mala byť neoddeliteľnou súčasťou 

vonkajšej činnosti Únie v tejto oblasti; 

34. domnieva sa, že mapovanie, a to aj prostredníctvom satelitu a geografických 

priestorových technológií, je mimoriadne dôležité s cieľom zabezpečiť transparentnosť 
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a spoľahlivosť pri hospodárení lesov a zaviesť zacielené stratégie v oblasti 

zalesňovania, opätovného zalesňovania a vytvárania ekologických koridorov; vyzýva 

preto Komisiu a členské štáty, aby poskytli technickú a finančnú podporu rozvojovým 

krajinám bohatým na lesy s cieľom podporiť dôkladné mapovanie ich lesov, a to aj 

podporou projektov v oblasti kolaboratívneho mapovania, ktoré spoločne vykonávajú 

MVO, organizácie v oblasti lesného hospodárstva, vedci a miestni experti; 

35. konštatuje, že viac ako polovica komodít vyrábaných a vyvážaných na celosvetový trh 

sú produkty nezákonného odlesňovania1 a že viac ako 80 % všetkého odlesňovania je v 

dôsledku rozširovania poľnohospodárstva, a to tak komerčného, ako aj 

samozásobiteľského2; ďalej konštatuje, že významnými príčinami odlesňovania a 

degradácie lesov sú dovoz krmív a bielkovín (napr. sójových), do EÚ, vzhľadom na 

vysokú úroveň spotreby mäsa, čo sa potvrdilo aj v nedávnej štúdii, dovoz kakaa a 

palmového oleja, tok finančných prostriedkov do odvetví podnecujúcich odlesňovanie a 

degradáciu lesov, spotrebe biopalív a rastúci dopyt po lesnej biomase a dreve vrátane 

energetiky3; 

36. vyzýva EÚ, aby stanovila záväzný regulačný rámec s cieľom zabezpečiť, aby 

dodávateľské reťazce všetkých dovozcov poľnohospodárskych komodít boli spätne 

vysledovateľné až k pôvodu surovín; konštatuje, že nové technológie, napr. technológie 

typu blockchain, sa môžu využiť na vysledovanie pôvodu komodít, a zdôrazňuje, že to 

by sa mohlo využiť v praxi na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s pôvodom rôznych 

komodít a úplné odstránenie zhoršovania kvality lesov a odlesňovania z dodávateľských 

reťazcov; 

37. vyzýva Komisiu, aby vytvorila systém certifikácie pre udržateľne vyrábané výrobky, 

ktoré nesúvisia s odlesňovaním, vstupujúce na trh EÚ; 

38. v súvislosti s palmovým olejom uznáva pozitívny príspevok existujúcich systémov 

certifikácie, ale s poľutovaním konštatuje, že RSPO, ISPO, MSPO, a všetky ostatné 

uznané hlavné systémy certifikácie nezakazujú účinne ich členom premeniť dažďové 

pralesy alebo rašeliniská na palmové plantáže; domnieva sa preto, že tieto hlavné 

systémy certifikácie účinne neobmedzujú emisie skleníkových plynov počas vytvárania 

a prevádzky plantáží, a v dôsledku toho nie sú schopné zabrániť rozsiahlym požiarom 

lesov a rašelinísk; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vykonávanie nezávislého auditu a 

monitorovania týchto systémov certifikácie s cieľom zaručiť, aby palmový olej 

umiestnený na trh EÚ spĺňal všetky potrebné normy a bol udržateľný; konštatuje, že 

otázku udržateľnosti v odvetví palmového oleja nie je možné riešiť len dobrovoľnými 

opatreniami a politikami, ale že spoločnosti v oblasti palmového oleja by mali podliehať 

                                                 
1 Správy o lesných trendoch, 2014: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of 

Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations (Spotrebiteľský tovar a odlesňovanie: 

Analýza rozsahu a povahy nelegálnosti premeny lesov na poľnohospodárske a lesné plantáže). 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 Tackling deforestation and forest degradation: a case for EU action in 2017 (Boj proti odlesňovaniu 

a zhoršovaniu kvality lesa: záležitosť na prijatie opatrení EÚ https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-

unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf 
3 Štúdia o uskutočniteľnosti možností zintenzívniť opatrenia EÚ zamerané na boj proti odlesňovaniu (Európska 

komisia) 

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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aj záväzným pravidlám a povinnému systému certifikácie; 

39. pripomína svoje uznesenie zo 4. apríla 2017 o palmovom leji a odlesňovaní dažďových 

pralesov1, v ktorom uznáva, že 73 % globálneho odlesňovania vyplýva z odstraňovania 

vegetácie z pôdy pre poľnohospodárske komodity, pričom 40 % globálneho 

odlesňovania zapríčiňuje premena na rozsiahle monokultúrne plantáže palmy olejovej, a 

že EÚ je hlavným dovozcom výrobkov, ktoré vznikajú v dôsledku odlesňovania; 

pripomína tiež svoje pozmeňujúce návrhy týkajúce sa smernice o energii 

z obnoviteľných zdrojov, ktorými sa postupne rušia stimuly využívať palmový olej v 

dopravných palivách do roku 2021; 

40. vyzýva Komisiu, aby nadviazala na jej uznesenie o palmovom oleji a odlesňovaní 

dažďových pralesov, zavedením kritéria udržateľnosti pre palmový olej a pre výrobky, 

ktoré ho obsahujú a ktoré vstupujú na trh EÚ, jedinečného systému certifikácie a 

zlepšením vysledovateľnosti dovážaného palmového oleja; 

41. naliehavo vyzýva Komisiu a všetky členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby pracovali 

na vytvorení celoeurópskeho záväzku získavania výlučne zdrojov certifikovaného 

udržateľného palmového oleja do roku 2020, okrem iného podpisom a vykonávaním 

Amsterdamského vyhlásenia s názvom Smerom k odstráneniu odlesňovania v rámci 

reťazcov poľnohospodárskych komodít s európskymi krajinami, a aby pracovali na 

vytvorení záväzku priemyslu, okrem iného, podpisom a vykonávaním Amsterdamského 

vyhlásenia podporujúceho plne udržateľný dodávateľský reťazec palmového oleja do 

roku 2020; 

42. domnieva sa, že úsilie o zastavenie odlesňovania musí zahŕňať pomoc a podporu, ktoré 

by viedli k čo najefekívnejšiemu využívaniu existujúcej pôdy, ktorá by sa poskytovala 

spolu s uplatňovaním prístupu inteligentných dedín; uznáva, že agroekologické postupy 

majú vysoký potenciál maximalizovať ekosystémové funkcie a odolnosť pestovaním 

zmiešaných plodín s vysokým stupňom rozmanitosti, agrolesníctva a permakultúrnych 

techník relevantných aj pre plodiny, ako sú palma olejná, kakao alebo kaučuk, a tiež 

poskytovať mimoriadne výhody, pokiaľ ide o sociálne výdobytky, diverzifikáciu 

produkcie a produktivitu, bez toho, aby boli nutné ďalšie premeny lesov; 

43. vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby zavedené opatrenia a regulačný rámec nevytvárali 

nadmernú záťaž pre malých a stredných výrobcov alebo nebránili ich prístupu na trhy a 

k medzinárodnému obchodu; 

44. vyzýva Komisiu, aby preukázala politickú vôľu a vedúce postavenie tým, že sa zaviaže 

vytvoriť čo najskôr a pred koncom súčasného mandátu Komisie ambiciózny akčný plán 

EÚ v oblasti odlesňovania a zhoršovania kvality lesov, ktorý by zahŕňal konkrétne 

regulačné opatrenia, ktoré zaručia, že žiadne dodávateľské reťazce či finančné 

transakcie spojené s EÚ nebudú spôsobovať odlesňovanie, zhoršovanie kvality lesov 

alebo porušovanie ľudských práv v rozvojových krajinách; 

45. požaduje také legislatívne opatrenie, ktoré zahrnie požiadavky povinnej náležitej 

starostlivosti pre reťazec prevádzkovateľov, ktorí využívajú komodity s rizikom pre lesy 

a povinnosti pre finančné inštitúcie prijať opatrenia na odstránenie rizika odlesňovania 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2017)0098. 
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v dôsledku finančných investícií; 

46. zdôrazňuje, že obchodné rokovania Únie musia byť v súlade so záväzkami Únie prijať 

opatrenia na zníženie odlesňovania a zhoršovania kvality lesov, a rozšíriť zásoby uhlíka 

v lesoch v rozvojových krajinách; 

47. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere využívali existujúce diplomatické a 

inštitucionálne procesy a dialógy s cieľom podporiť krajiny, ktoré spracúvajú a/alebo 

dovážajú významné množstvo tropického dreva, najmä ak sa tieto výrobky z dreva 

vyvážajú do EÚ, napr. Čínu alebo Vietnam, aby prijali účinné právne predpisy 

zakazujúce dovoz nelegálne vyťaženého dreva a vyžadujúce od prevádzkovateľov 

vykonávať náležitú starostlivosť porovnateľné so smernicou EÚ o dreve; 
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