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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o úlohe EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
(2019/2156(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 11, 191 ods. 
1 a 208,

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo 17. apríla 20181,

– so zreteľom na ciele udržateľného rozvoja na obdobie 2015 – 2030, ktoré stanovila 
OSN,

– so zreteľom na Parížsku dohodu dosiahnutú na 21. zasadnutí Konferencie zmluvných 
strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP 21),

– so zreteľom na Dohovor o biodiverzite z roku 1992, Globálnu stratégiu pre biodiverzitu 
na obdobie rokov 2011 – 2020 a ciele v oblasti biodiverzity z Aiči,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na ochranu a 
obnovenie svetových lesov z 23. júla 2019 (COM(2019)0352),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o Európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640) a na uznesenie Parlamentu o tejto veci z 15. januára 20202,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030: prinavrátenie prírody do našich životov (COM(2020)0380),

– so zreteľom na akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na obdobie 2020 – 2024, 
na vonkajšiu politiku EÚ v oblasti pôvodného obyvateľstva z roku 2016, na závery 
Európskej rady o pôvodnom obyvateľstve z 15. mája 2017 a na Európsky konsenzus o 
rozvoji z roku 2017,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2018 s názvom Čistá planéta pre 
všetkých – Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo (COM(2018)0773),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2013 s názvom Nová stratégia 
lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva (COM(2013)0659),

– so zreteľom na záverečnú správu štúdie Komisie s názvom Vplyv spotreby EÚ na 
odlesňovanie:  Komplexná analýza vplyvu spotreby EÚ na odlesňovanie z roku 2013,

– so zreteľom na štúdiu uskutočniteľnosti o možnostiach zintenzívnenia opatrení EÚ proti 

1 Rozsudok Súdneho dvora zo 17. apríla 2018, Európska komisia/Poľská republika, C-441/17, EU:C:2018:255.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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odlesňovaniu z roku 2018, ktorú si nechalo vypracovať Generálne riaditeľstvo 
Európskej komisie pre životné prostredie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. októbra 2008 týkajúce sa výziev súvisiacich s 
odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity 
(COM(2008)0645),

– so zreteľom na akčný plán pre vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom 
hospodárstve (FLEGT) z roku 2003, dobrovoľné partnerské dohody FLEGT s tretími 
krajinami a na pracovný plán FLEGT na roky 2018 – 2022,

– so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 21. marca 2019 o uznaní 
príspevku obhajcov environmentálnych ľudských práv k požívaniu ľudských práv, 
ochrane životného prostredia a udržateľnému rozvoju,

– so zreteľom na správu Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) 
s názvom Stav svetových lesov 2020,

– so zreteľom na Strategický plán OSN pre lesy na roky 2017 – 2030,

– so zreteľom na osobitné správy Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) o zmene 
klímy, dezertifikácii, degradácii pôdy, udržateľnom obhospodarovaní pôdy, 
potravinovej bezpečnosti a tokoch skleníkových plynov v suchozemských 
ekosystémoch, a na jeho piatu hodnotiacu správu o zmene klímy z roku 2014 (Fifth 
Assessment Report on Climate Change 2014: impacts, adaptation and vulnerability,

– so zreteľom na Globálnu hodnotiacu správu o biodiverzite a ekosystémových službách 
medzivládnej vedeckej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) z 31. 
mája 2019,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 so zreteľom na pätnáste zasadnutie 
konferencie zmluvných strán (COP 15) Dohovoru o biodiverzite3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy 
a životného prostredia4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2018 o transparentnom a zodpovednom 
riadení prírodných zdrojov v rozvojových krajinách: prípad lesov5,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. apríla 2017 o palmovom oleji a odlesňovaní 
dažďových lesov6,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod, 
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre priemysel, výskum a 

3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0015.
4 Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.
5 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 50.
6 Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 2.
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energetiku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A9-0143/2020),

A. keďže v rokoch 1990 až 2016 prišiel svet o 1,3 milióna kilometrov štvorcových lesov, 
čo má deštruktívny vplyv na biodiverzitu, klímu, ľudí a hospodárstvo; keďže aj napriek 
všetkému doterajšiemu úsiliu nie je na dobrej ceste, aby sa prostredníctvom súčasných 
politík primerane splnilo viacero medzinárodných záväzkov týkajúcich sa lesov, ako 
napríklad cieľ 15.2 cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja7 a cieľ 5 Dohovoru o 
biologickej diverzite (DBD) z Aiči8; keďže v správe Európskej environmentálnej 
agentúry s názvom Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2020 sa uvádza, že 
„zalesnená oblasť v Európe bola v posledných dvoch desaťročiach do značnej miery 
stabilná“, zároveň však správa varuje, že „od roku 2013 sa stav ochrany lesných 
biotopov a druhov zlepšil len v malom rozsahu“ a že „hrozbami pre európske lesy sú 
prírodné [...] a narušenia spôsobené človekom [...]“;

B. keďže 17 cieľov udržateľného rozvoja tvorí integrovaný a nedeliteľný celok; keďže 
pokrok v oblastiach udržateľného poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a 
udržateľného obhospodarovania lesov, čo sú kľúčové prvky cieľov udržateľného 
rozvoja, by sa mal dosahovať súčasne;

C.  keďže lesy významne prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu a 
keďže odlesňovanie, najmä tropické odlesňovanie, je naopak dôležitým faktorom, ktorý 
prispieva k zmene klímy; keďže emisie z využívania pôdy a zmeny využívania pôdy, 
najmä z dôvodu odlesňovania, sú druhou najväčšou príčinou zmeny klímy po spaľovaní 
fosílnych palív, a tvoria takmer 12 % všetkých emisií skleníkových plynov; keďže lesy 
sú domovom 80 % celosvetovej biodiverzity, prispievajú k opatreniam na zníženie 
rizika katastrof prostredníctvom riešení blízkych prírode a podporujú živobytie približne 
25 % svetovej populácie, pričom predstavujú veľkú časť pôdy, ktorá je tradične 
obývaná pôvodným obyvateľstvom, a prispievajú k ľudskému zdraviu, pričom 
predstavujú nenahraditeľné kultúrne, spoločenské a duchovné hodnoty;

D. keďže v dôsledku zmeny klímy a straty biodiverzity bude častejšie a s väčšou intenzitou 
dochádzať k prírodným rušivým faktorom,  ako sú suchá, povodne, búrky, zamorenie 
škodcami, erózia a požiare, čo bude podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy 
spôsobovať čoraz väčšie škody na svetových lesoch; keďže zvýšenie investícií do 
riešení blízkych prírode je jedným z nákladovo najefektívnejších nápravných opatrení 
na riešenie emisií a ochranu životne dôležitých ekosystémov pri súčasnom zlepšovaní 
živobytia, odolnosti a potravinovej bezpečnosti;

E. keďže na ochranu a obnovu svetových lesov sú potrebné rozsiahle, ambiciózne a 
zosúladené opatrenia opierajúce sa o politickú a spoločenskú vôľu;

F. keďže zintenzívnenie opatrení na ochranu a obnovu lesov a zvýšenie množstva a kvality 

7 Cieľ 15.2: Do roku 2020 podporovať vykonávanie udržateľného hospodárenia so všetkými druhmi lesov, 
zastaviť odlesňovanie, obnoviť degradované lesy a výrazne zvýšiť celosvetové zalesňovanie a obnovu lesa.
8 Cieľ 5: Do roku 2020 znížiť mieru straty všetkých prirodzených biotopov vrátane lesov najmenej o polovicu a 
tam, kde je to možné, blízko k nule, a výrazne znížiť degradáciu a fragmentáciu.
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lesných ekosystémov musí zohrávať kľúčovú úlohu v politikách udržateľnosti EÚ a 
členských štátov a pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody; keďže v záujme 
obmedzenia globálneho otepľovania a s cieľom pomôcť riešiť stratu biodiverzity je 
nevyhnutné, aby boli lesy chránené, obnovované a spravované takým spôsobom, aby sa 
maximalizovala ich kapacita na ukladanie oxidu uhličitého a ochranu biodiverzity; 
keďže v pralesoch sa ukladá viac oxidu uhličitého a nachádza sa v nich zásadný biotop, 
ktorý v mladých a nanovo vysadených lesoch chýba;

G. keďže podľa správy FAO o stave svetových lesov z roku 2020 „poľnohospodárska 
expanzia je naďalej hlavnou hnacou silou odlesňovania“ popri rozvoji miest, rozvoji 
infraštruktúry a baníctve; keďže je potrebné úzko spolupracovať s partnerskými 
krajinami EÚ a rôznymi zainteresovanými subjektmi s cieľom nájsť inovatívne a 
pozitívne interakcie medzi potravinovou bezpečnosťou, udržateľným 
poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom; keďže EÚ sa tiež nepriamo podieľa na 
odlesňovaní a degradácii svetových lesov a iných prírodných ekosystémov 
prostredníctvom dovozu a spotreby komodít spojených s odlesňovaním, ako sú sója, 
palmový olej, guma, kukurica, hovädzie mäso, koža a kakao; keďže spotreba EÚ 
predstavuje približne 10 % z celosvetového podielu odlesňovania, ktorý je súčasťou 
celkovej konečnej spotreby tovaru, ktorý prispieva k odlesňovaniu;

H. keďže nedávne vyšetrovanie uskutočnené organizáciou Global Witness odhalilo, že 
medzi rokmi 2013 a 2019 boli finančné inštitúcie so sídlom v EÚ hlavným 
medzinárodným zdrojom finančných prostriedkov pre šesť poľnohospodárskych 
podnikov spojených s ničením lesov v Amazónii, Konžskej panve a Papue-Novej 
Guinei, ktoré podporili zhruba 7 miliardami EUR9;

I. keďže súčasné dobrovoľné záväzky spoločností a bánk týkajúce sa boja proti 
odlesňovaniu nepriniesli zmenu správania potrebnú na zastavenie tohto katastrofálneho 
ničenia životného prostredia;

J. keďže negatívny vplyv smernice o obnoviteľných zdrojoch energie na svetové lesy a 
lesy EÚ si vyžaduje prepracovanie tejto smernice10; keďže však zavedené zmeny tento 
problém neriešia;

K. keďže dotácie na bioenergiu z dreva by sa mali presmerovať na energetickú účinnosť a 
energiu z obnoviteľných zdrojov;

L. keďže platné pravidlá smernice o energii z obnoviteľných zdrojov vychádzajú z 
myšlienky, že úroda určená na energiu je udržateľná a šetrná ku klíme a umožňuje 
obnovenie zdroja v primeranom časovom období; keďže táto myšlienka je nesprávna;

M. keďže na účinnejšiu ochranu svetových lesov a a ďalších prírodných ekosystémov budú 
potrebné opatrenia na všetkých úrovniach vrátane regulačných opatrení a prísnejšieho 
presadzovania platných právnych predpisov, ako aj významné verejné i súkromné 
investície; keďže to možno dosiahnuť len zabezpečením súdržnosti politík vo všetkých 

9 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-
finance-hook/ 
10 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82).

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-finance-hook/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/why-eu-action-tackle-deforestation-should-not-let-finance-hook/
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odvetviach a medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ uplatňovaním zásady 
„neškodiť“;

N. keďže zvýšená ochrana a obnova lesov a iných prírodných ekosystémov, ako aj 
udržateľné obhospodarovanie lesov sú dôležité na zachovanie živobytia pôvodného 
obyvateľstva a miestnych komunít, poskytujú príležitostí na sociálny a hospodársky 
rozvoj a vytvárajú pracovné miesta a umožňujú rozvoj udržateľných biohospodárstiev 
pri súčasnom zlepšovaní ekosystémových služieb a ochrane biodiverzity; keďže lesy 
predstavujú ekologické hospodárske odvetvie s potenciálom vytvoriť 10 až 16 miliónov 
pracovných miest na celom svete;

O. keďže mangrovy plnia kľúčové ekosystémové služby, pretože sa v nich ukladá veľké 
množstvá oxidu uhličitého, sú dôležitou oblasťou trenia pre mnohé druhy rýb 
koralových útesov a chránia koralové útesy pred zaťažením živinami a usadeninami a 
pobrežné oblasti pred záplavami; keďže mangrovy až donedávna pokrývali viac než tri 
štvrtiny tropických pobreží a viac než polovica z nich zmizla v dôsledku rozvoja 
pobrežia, akvakultúry, znečisťovania a neudržateľného využívania;

P. keďže konverzia mangrovov spôsobuje 10 % uhlíkových emisií z odlesňovania, hoci 
mangrovy predstavujú len 0,7 % tropických lesov11;

Q. keďže objem finančných prostriedkov poskytovaných EÚ na podporu ochrany a obnovy 
lesov a udržateľného lesného hospodárstva v partnerských krajinách je vzhľadom na 
rozsah problému nedostatočný; keďže je potrebné, aby sa do mechanizmov 
financovania EÚ lepšie začlenili ochrana, obnova a udržateľné obhospodarovanie lesov 
a ďalších prírodných ekosystémov, ako aj ich súvisiace vedľajšie prínosy a aspekty 
ľudských práv;

R. keďže EÚ a jej členské štáty majú dlhoročnú tradíciu a skúsenosti v oblasti 
udržateľného obhospodarovania lesov a môžu ich využívať na pomoc iným krajinám pri 
budovaní kapacít v tejto oblasti;

S. keďže pôvodné obyvateľstvo, miestne komunity a ochrancovia životného prostredia sú 
čoraz viac ohrození a zastrašovaní a pri svojom úsilí o ochranu lesov, pôdy a životného 
prostredia sú vystavení porušovaniu ľudských práv;

T. keďže pravdepodobnosť prechodu patogénov ako vírusy z voľne žijúcich a domácich 
zvierat na ľudí (zoonóza) môže zvyšovať ničenie a úprava prirodzených ekosystémov;

U. keďže udržateľná a účinná politika lesného hospodárstva vyžaduje spoľahlivé 
informácie o lesných zdrojoch, ich stave, spôsobe ich riadenia a využívania, ako aj 
spoľahlivé informácie o zmene využívania pôdy; 

V. keďže lesy a hodnotový reťazec lesného hospodárstva majú zásadný význam pre ďalší 
rozvoj obehového biohospodárstva, keďže zabezpečujú pracovné miesta a hospodársku 
prosperitu vo vidieckych a mestských oblastiach, zmierňujú zmeny klímy a poskytujú 

11 Donato, D. et al., Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics’, Nature Geoscience 
(Mangrovy patria medzi  lesy v trópoch, ktoré sú najbohatšie na uhlík ), apríl 2011.
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výhody súvisiace so zdravím; 

1. víta oznámenie Komisie s názvom Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a obnovu 
svetových lesov a považuje ho za dobrý základ pre vytvorenie rozhodných opatrení; 
súhlasí s piatimi prioritami predstavenými v oznámení; zdôrazňuje, že tieto priority sú 
všetky potrebné na zastavenie a zvrátenie odlesňovania a degradácie prírodných 
ekosystémov, najmä lesov, ako aj straty biodiverzity a súvisiaceho porušovania 
ľudských práv, a že je potrebné, aby sa urýchlene a jednotne implementovali; pripomína 
však, že EÚ a jej členské štáty by mali byť pri svojich krokoch ambicióznejšie, aby 
splnili svoje záväzky a riešili naliehavosť odlesňovania a zhoršovania kvality lesov na 
celom svete; zdôrazňuje význam komplexného súboru opatrení a iniciatív vrátane 
nových regulačných opatrení, ktoré sú účinné, doplnkové, vymáhateľné a zahŕňajú 
monitorovanie;

2. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa v rámci environmentálnej politiky EÚ uznali 
právomocí, zodpovednosti a finančné prostriedky EÚ dostupné v oblasti ochrany lesov 
vrátane európskych lesov ako súčasti svetových lesov; opakuje, že úspech v našej 
vonkajšej činnosti a reakcia našich partnerov na ochranu ich lesov závisí od toho, ako 
účinní a ambiciózni sme vo vzťahu k nášmu vlastnému prírodnému dedičstvu; vyzýva 
preto Komisiu a členské štáty, aby v súlade s Európskou zelenou dohodou a stratégiou 
biodiverzity do roku 2030 zabezpečili najvyššie normy ochrany životného prostredia a 
väčšiu súdržnosť medzi úlohou ochrany a obnovy lesov v EÚ aj jej vonkajšou 
činnosťou;

3. pripomína, že od EÚ a členských štátov sa očakáva prijatie naliehavých opatrení na 
ochranu a obnovu lesov, aby si tak splnili svoje záväzky vyplývajúce z cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja, Parížskej dohody, globálneho strategického plánu pre 
biodiverzitu na roky 2011 – 2020, strategického plánu OSN pre lesy a jeho globálnych 
cieľov v oblasti lesov;

4. vyzdvihuje úlohu lesov pri zvyšovaní odolnosti proti nepriaznivým účinkom zmeny 
klímy; zdôrazňuje potrebu konkrétnych a účinných opatrení v rámci stratégií a plánov 
na adaptáciu na zmenu klímy vrátane synergií medzi zmierňovaním zmeny klímy a 
adaptáciou na ňu;

5. zdôrazňuje pozitívny prínos lesov pre ľudské zdravie a kvalitu života občanov a vysokú 
environmentálnu hodnotu, pokiaľ ide o sekvestráciu uhlíka, uchovávanie vody, kontrolu 
erózie a ochranu pred zosuvmi pôdy;

6. zdôrazňuje, že príčiny odlesňovania presahujú samotné odvetvie lesného hospodárstva a 
týkajú sa širokého spektra otázok, ako sú držba pôdy, ochrana práv pôvodného 
obyvateľstva, poľnohospodárske politiky, zmena klímy, demokracia, ľudské práva a 
politická sloboda; 

7. zdôrazňuje, že pri ochrane lesných ekosystémovmajú ústrednú úlohu domorodé ženy a 
poľnohospodárky; s obavami však upozorňuje na nedostatočné zapojenie žien a ich 
slabé postavenie v rámci procesu riadenia prírodných zdrojov; domnieva sa, že rodová 
rovnosť v lesníckom vzdelávaní zohráva kľúčovú úlohu pri udržateľnom 
obhospodarovaní lesov a mala by sa odraziť v akčnom pláne EÚ pre vynútiteľnosť 
práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT);
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8. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o celostné riešenie odlesňovania jednotným 
politickým rámcom a zároveň zabezpečila zachovanie ekosystémov; pripomína význam 
dodržiavania hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; podporuje 
prebiehajúce rokovania o vytvorení záväzného nástroja OSN pre nadnárodné korporácie 
a iné podniky v súvislosti s ľudskými právami a zdôrazňuje význam aktívneho 
zapojenia EÚ do tohto procesu;

9. súhlasí s Komisiou a zdôrazňuje odkaz v oznámení Komisie na nenahraditeľnú povahu 
pralesov a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznali, že ochrana pôvodných lesov je 
obrovským prínosom pri zmierňovaní zmeny klímy, a to vďaka veľkosti a dlhovekosti 
ich ekosystémových zásob uhlíka; zdôrazňuje, že zalesňovanie, ktoré je v súlade s 
ochranou a posilňovaním miestnych ekosystémov, môže pomôcť dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050, pričom poznamenáva, že novo vysadené lesy nemôžu nahradiť 
pralesy; zdôrazňuje, že ochrana lesov by mala byť politickou prioritou EÚ; zdôrazňuje, 
že EÚ by mala ísť príkladom a zabezpečiť plnenie medzinárodných sociálnych a 
environmentálnych záväzkov, a to tak svojich vlastných, ako aj svojich členských štátov 
vrátane záväzkov v oblasti klímy, biodiverzity a ľudských práv;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili účinné vykonávanie existujúcich 
prioritných oblastí a začlenili záväzné ciele na ochranu a obnovu lesných ekosystémov, 
najmä pralesov, do budúcej stratégie EÚ v oblasti lesného hospodárstva, ktorá by mala 
byť plne v súlade s návrhom načrtnutým v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
2030 týkajúcim sa záväzných cieľov obnovy a chránených oblastí; zdôrazňuje význam 
poskytnutia primeranej podpory a finančných prostriedkov na tieto opatrenia; 

11. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať  mangrovom v pobrežných 
oblastiach, ktoré sú obzvlášť postihnuté zmenou klímy a predstavujú veľkú príležitosť 
pre politiky v oblasti ochrany, adaptácie a zmierňovania; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že v oznámení chýba akákoľvek zmienka o mangrovoch; zdôrazňuje, že 80 % 
suchozemskej biodiverzity možno nájsť v lesoch a že mangrovy sú dôležité z hľadiska 
klímy a biodiverzity, ako aj z hľadiska živobytia príslušných miestnych komunít;

12. zdôrazňuje úlohu občianskej spoločnosti pri ochrane životného prostredia a udržateľnej 
spotrebe a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplnú transparentnosť a 
účasť verejnosti na opatreniach týkajúcich sa využívania lesov a využívania pôdy s 
cieľom predchádzať odlesňovaniu a zhoršovaniu kvality lesov, presadzovať ochranu 
lesov a udržateľné obhospodarovanie lesov a podporovať ochranu a obnovu prírodných 
lesov na regionálnej a globálnej úrovni; zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť online 
platformu pre dialóg viacerých zainteresovaných subjektov a členských štátov o 
odlesňovaní, degradácii lesov a spôsoboch udržateľného zvyšovania svetového lesného 
porastu s cieľom vybudovať aliancie, prijať spoločné záväzky na zastavenie 
odlesňovania a vymieňať si skúsenosti a informácie;

13. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, práva a potrebu podpory pôvodného obyvateľstva a 
miestnych spoločenstiev vrátane žien pri ochrane svetových lesov a v rozhodovacom 
procese týkajúcom sa týchto lesov; okrem toho uznáva hrozby a porušovanie ľudských 
práv, ktorým sú vystavení; vyzýva preto Komisiu, aby zohľadnila ich úlohu a zapojila 
ich do navrhovania, prijímania, vykonávania a presadzovania opatrení na ochranu lesov, 
či už na celosvetovej úrovni, na úrovni EÚ, na vnútroštátnej úrovni alebo na nižšej ako 
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vnútroštátnej úrovni;

14. pripomína, že mnohí poľnohospodári sú si vedomí toho, že lesy sú neoddeliteľnou a 
nevyhnutnou súčasťou krajiny pre ich príslušné ekologické, hospodárske a sociálne 
funkcie, a že sa rovnako ako v minulosti usilujú chrániť, využívať a regenerovať lesy; 
konštatuje, že niektoré miestne spoločenstvá a pôvodné obyvateľstvo po stáročia 
používali tradičné poľnohospodárske techniky na zachovanie lesov s osobitným 
chápaním udržateľného využívania pôdy;

15. pripomína, že pôvodné obyvateľstvo, miestne spoločenstvá, drobní poľnohospodári a 
ženy  majú nepostrádateľné znalosti o lesoch a sú od nich do veľkej miery závislé; 
vyzýva EÚ, aby zabezpečila uznanie držby pôdy a ľudských práv v rámci sociálnej 
spravodlivosti, a to v súlade s Dobrovoľnými usmerneniami pre zodpovednú správu 
držby pôdy, rybolovných zdrojov a lesov v kontexte národnej potravinovej bezpečnosti 
(VGGT) FAO OSN, Deklaráciou OSN o právach pôvodného obyvateľstva (UNDRIP) a 
Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 169, ako aj ich účinnú účasť na 
navrhovaní a vykonávaní rozvojových programov EÚ, ktoré majú vplyv na ne a na 
presadzovanie opatrení na ochranu lesov, a to na základe poznatkov získaných z 
programu FLEGT;

16. pripomína význam primeraného prístupu k spravodlivosti, právnym prostriedkom 
nápravy a účinnej ochrane oznamovateľov v krajinách vyvážajúcich prírodných zdroje, 
aby sa zabezpečila efektívnosť všetkých právnych predpisov alebo iniciatív; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby posilnili svoju podporu osôb, ktoré sa zasadzujú za 
ochranu životného prostredia a lesov v EÚ a na celom svete;

17. víta záväzok Komisie zvýšiť udržateľnosť a transparentnosť dodávateľského reťazca a 
investícií s cieľom zabezpečiť spotrebu výrobkov z dodávateľských reťazcov, ktorých 
súčasťou nie je  odlesňovanie; v tejto súvislosti opakuje význam komplexného súboru 
opatrení a iniciatív;

18. vyzýva Komisiu, aby pri príprave všetkých takýchto opatrení a iniciatív zvážila aj to, 
ako môžu čo najlepšie prispieť k ochrane ďalších relevantných prirodzených 
ekosystémov, ktorým hrozí vážne riziko znehodnotenia alebo konverzie; 

19. zastáva názor, že na riešenie problému komodít prispievajúcich k odlesňovaniu je 
kľúčové jednotné vymedzenie koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý neprispieva k 
odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby takéto vymedzenie pojmu navrhla; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje pevné prepojenie medzi hodnotovými reťazcami založenými na 
lesoch a cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja;

20. konštatuje, že podpora transparentných systémov certifikácie komodít, ktoré 
neprispievajú k odlesňovaniu, je jedným z viacerých vhodných nástrojov, no zároveň 
poukazuje na to, že hlavným cieľom týchto systémov musí byť boj proti odlesňovaniu;

21. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne uskutočnila štúdie týkajúce sa systémov certifikácie 
a overovania v odvetví lesného hospodárstva a výrobkov z dreva a systémov certifikácie 
komodít, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu; vyzýva Komisiu, aby predložila tieto 
štúdie Parlamentu na ďalšie zváženie spolu s navrhovanými následnými akciami a 
opatreniami s cieľom podporiť prísnejšie normy a zabezpečiť transparentnosť 
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certifikačných systémov a systémov overovania treťou stranou;

22. víta oznámenie Komisie o ďalšej integrácii aspektov odlesňovania do systému 
environmentálnej značky EÚ, zeleného verejného obstarávania a ďalších iniciatív 
v kontexte obehového hospodárstva ako súčasť komplexného súboru akcií a iniciatív na 
zabezpečenie dodávateľských reťazcov, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu;

23. opakovane žiada Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh právneho rámca EÚ 
založeného na náležitej starostlivosti, ktorého súčasťou bude posúdenie vplyvu, s 
cieľom zabezpečiť v prípade výrobkov uvádzaných na trh EÚ udržateľné dodávateľské 
reťazce, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, pričom sa budú najmä riešiť hlavné hybné 
sily dovozu spojeného s odlesňovaním; domnieva sa, že takýto rámec by mal byť 
vykonateľný a v súlade s medzinárodnými normami a záväzkami, mal by sa uplatňovať 
na celý dodávateľský reťazec, keď sa dôkladne vyhodnotí, že je funkčný a uplatniteľný 
na všetky subjekty na trhu vrátane MSP, a mal by ho sprevádzať spoľahlivý 
mechanizmus presadzovania vrátane účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií;  
poukazuje na to, že opatrenia EÚ v tejto súvislosti by nemali viesť k strate príjmov ľudí 
v rozvojových krajinách, ale k novým hospodárskym príležitostiam a celkovej 
transformácii na udržateľnejšie hospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby na príslušných 
medzinárodných fórach obchodu s komoditami deklarovala svoju podporu v otázke 
udržateľnosti dodávateľských reťazcov vrátane odlesňovania a degradácie lesov;  

24. vyzýva Komisiu, aby predložila požiadavky náležitej starostlivosti pre finančné 
inštitúcie s cieľom identifikovať vplyvy odlesňovania, ktoré spôsobuje EÚ, na 
environmentálne, sociálne a ľudské práva, predchádzať im a zmierňovať ich, a to s 
cieľom zaručiť, aby žiadny finančný ani bankový subjekt EÚ nebol ani priamo, ani 
nepriamo spojený s odlesňovaním, degradáciou lesov, zmenou alebo znehodnocovaním 
prírodných ekosystémov alebo porušovaním ľudských práv;

25. zdôrazňuje úlohu vlastníkov a manažérov lesov pri zabezpečovaní  udržateľného 
rozvoja lesov; zdôrazňuje, že európske lesnícke odvetvia môžu prispieť k zlepšeniu 
globálnych noriem pre udržateľné obhospodarovanie lesov; je presvedčený, že európske 
priemyselné odvetvia, MSP a mikropodniky v odvetví lesného hospodárstva by mali 
tiež zohrávať úlohu v dialógu s partnerskými krajinami o tom, ako ďalej podporovať 
udržateľnosť v celom hodnotovom reťazci;

26. vyzýva súkromný sektor, aby bol aktívny v boji proti odlesňovaniu v rámci svojich 
dodávateľských reťazcov a investícií, a to plnením svojich záväzkov v oblasti nulového 
odlesňovania a zabezpečením úplnej transparentnosti pri plnení svojich záväzkov; 
zdôrazňuje potrebu stimulácie súkromných investícií s cieľom riešiť príčiny 
odlesňovania a plniť ciele udržateľného rozvoja a Parížskej dohody; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prehĺbila spoluprácu so súkromným sektorom a vytvorila vhodné nástroje 
na stimulovanie priekopníkov na základe zásady spoločnej zodpovednosti; víta 
prebiehajúce preskúmanie smernice o zverejňovaní nefinančných informácií12 a vyzýva 
Komisiu, aby zvýšila kvalitu a rozsah zverejňovania nefinančných informácií, najmä 
pokiaľ ide o environmentálne aspekty, a aby podporovala začlenenie aspektov lesného 

12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 
2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti 
niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ 330, 15.11.2014, s. 1).
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hospodárstva do sociálnej zodpovednosti podnikov; ďalej pripomína význam 
dodržiavania hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; podporuje 
prebiehajúce rokovania o vytvorení záväzného nástroja OSN pre nadnárodné korporácie 
a iné podniky v súvislosti s ľudskými právami a zdôrazňuje význam aktívneho 
zapojenia EÚ do tohto procesu;

27. vyzýva Komisiu, aby spolu so súkromným sektorom a ďalšími aktérmi v oblasti rozvoja 
posúdila nové riešenia týkajúce sa financovania rizika katastrof a poistenia proti 
katastrofickým udalostiam, ktoré postihujú veľký počet hektárov lesa;

28. vyzýva Komisiu, aby podporovala a stimulovala inovácie a iniciatívy, ktorých hybnou 
silou je priemysel, s cieľom rozvíjať udržateľnosť v hodnotových reťazcoch;

29. považuje za potrebné presmerovať finančné toky, súkromné aj verejné, na činnosti, 
ktoré nevedú k odlesňovaniu; pripomína, že do 31. decembra 2021 by Komisia mala 
posúdiť ustanovenia potrebné na rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia o taxonómii13 
na hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú udržateľnosť životného prostredia;

30. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby efektívne využívali kombinované finančné 
mechanizmy na prilákanie finančných prostriedkov súkromného sektora do obnovy 
lesov;

31. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli konkrétne opatrenia na posilnenie 
politického a regulačného rámca na podporu ochrany a obnovy lesov a udržateľného 
obhospodarovania lesov na celosvetovej úrovni a aby poskytli usmernenie a konkrétne 
opatrenia týkajúce sa udržateľného plánovania využívania pôdy; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi EÚ, ale aj s tretími 
krajinami; ďalej vyzýva Komisiu, aby nabádala k tomu, aby sa proces právnej reformy 
v producentských krajinách uskutočňoval s účinným a zmysluplným zapojením 
všetkých zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti, pôvodného 
obyvateľstva a miestnych spoločenstiev, s osobitnou pozornosťou venovanou účinnému 
zapojeniu žien;

32. zdôrazňuje význam propagovania udržateľného obhospodarovania lesov a udržateľného 
biohospodárstva; uznáva, že udržateľné modely obhospodarovania lesov a udržateľné 
využívanie pôdy na celom svete môžu prispieť k predchádzaniu odlesňovania a 
degradácie lesov a mali by vychádzať z najvyšších noriem udržateľnosti, zosúladiť 
hospodársku, environmentálnu a spoločenskú udržateľnosť, s ochranou biodiverzity a 
vzácnych záchytov uhlíka ako ústredných prvkov pri zachovaní svojej vnútornej 
hodnoty, produktivity a ekosystémových služieb; vyzýva Komisiu, aby podporovala 
udržateľné lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo a  vypracovala stimulačné 
mechanizmy pre malých poľnohospodárov a miestne komunity s cieľom zachovať a 
zlepšiť ekosystémové služby a produkty získané prostredníctvom udržateľného lesného 
hospodárstva a poľnohospodárstva; zdôrazňuje význam agrolesníckych systémov pre 
poľnohospodársku výrobu, diverzifikáciu, zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu 
a pre predchádzanie rozširovania púští; poukazuje na to, že tieto poľnohospodársko-
lesnícke systémy sa vyznačujú vyššou účinnosťou využívania pôdy než iné 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).
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poľnohospodárske systémy; vyzýva na zmenu s cieľom systematicky stimulovať 
existujúce agrolesnícke systémy s vysokou prírodnou hodnotou, uľahčiť ich obnovu a 
zabezpečiť budovanie kapacít na zefektívnenie tejto výrobnej metódy;

33. zdôrazňuje, že program Horizont 2020 už financoval významný výskum a inovácie pri 
prechode na udržateľnejšie postupy využívania pôdy a dodávateľské reťazce s cieľom 
zastaviť odlesňovanie a degradáciu lesov; žiada o zvýšenie financovania, aby bolo 
možné v rámci programu Horizont Európa pokračovať v poskytovaní podpory v týchto 
oblastiach; 

34. upozorňuje na ministerské vyhlásenie o prínose lesov pre klímu z Katovíc v rámci 
Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCC), ktoré prijalo medzinárodné 
spoločenstvo 12. decembra 2018 a v ktorom sa zdôrazňuje význam lesov a používania 
dreva na ochranu klímy a tieto otázky sa dávajú do súvislosti s ďalšími  
medzinárodnými cieľmi a rozhodnutiami týkajúcimi sa lesov; konštatuje, že ako sa 
uvádza vo vyhlásení, tieto ciele možno dosiahnuť len multifunkčným aktívnym 
obhospodarovaním lesov, čo znamená stratégiu hospodárenia, ktorá zohľadňuje a 
vyvažuje všetky ciele súvisiace s lesmi, ako sú ukladanie oxidu uhličitého, ochrana 
druhov a pôdy, ťažba surovín, rekreácia a výroba potravín;

35. zdôrazňuje zásadnú úlohu lesného hospodárstva spolu s poľnohospodárstvom pri riadení 
prírodných zdrojov a využívaní pôdy vo vidieckych oblastiach EÚ a vo svete; v tejto 
súvislosti uznáva, že medzi jednotlivými členskými štátmi existujú rozdiely v otázke 
obhospodarovania lesov, vlastníctva lesov, agrolesníctva, ako aj v ich možnostiach;

36. zdôrazňuje, že metódy na dosiahnutie cieľov stanovených v balíku opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov nesmú viesť k odlesňovaniu a degradácii lesov v 
iných častiach sveta; vyzýva preto Komisiu, aby do roku 2021 preskúmala príslušné 
aspekty správy priloženej k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/80714 a v 
prípade potreby zrevidovala toto nariadenie bez zbytočného odkladu a v každom 
prípade do roku 2023 na základe stavu vedeckých poznatkov a v súlade so zásadou 
predbežnej opatrnosti; žiada Komisiu, aby čo najskôr, najneskôr však do roku 2030, 
prehodnotila údaje súvisiace so sójou a aby postupne vyradila biopalivá s vysokou 
mierou rizika nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC);

37. zdôrazňuje, že je potrebné znížiť spotrebu dreva a výrobkov z dreva v EÚ 
podporovaním obehovejšieho hospodárstva, minimalizovaním tvorby odpadu a 
podporovaním informovanosti spotrebiteľov o ekologických dôsledkoch komodít 
založených na dreve;

38. pripomína list viac ako 700 vedcov, v ktorom sa požaduje vedecky podložená revízia 
smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, najmä vyňatie určitých druhov drevenej 
biomasy z možnosti započítania k cieľu a z oprávnenosti na získanie podpory;

14 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny 
využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami 
uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania 
pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
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39. zdôrazňuje, že rastúce využívanie dreva na biopalivá a bioenergiu vytvára tlak na lesy 
EÚ a svetové lesy vzhľadom na rastúci dopyt po energii z obnoviteľných zdrojov;

40. poznamenáva, že na konferencii COP23 sa prejavili ambície niekoľkých krajín, ktoré sú 
bohaté na pralesy a lesy s vysokou biodiverzitou a predstavujú polovicu svetovej 
populácie, zvýšiť využívanie dreva a iných rastlín surovín na výrobu energie15; opakuje, 
že by EÚ nemala dávať nesprávny príklad a že musí zabezpečiť, aby pravidlá, ktorými 
sa riadi politika v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, neviedli ku zdecimovaným a 
znehodnoteným ekosystémom;

41. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby plne zohľadnili vplyv zvýšeného 
využívania biopalív na odlesňovanie; vyzýva preto Komisiu, aby zásadne reformovala 
politiky EÚ v oblasti bioenergie, konkrétne revíziou smernice o obnoviteľných zdrojoch 
energie;

42. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila účinné opatrenia v oblasti udržateľnej výroby a 
využívania drevných palív, a to aj pokiaľ ide o vysokú úroveň dovozu drevených peliet 
do EÚ a možné riziká, ktoré takýto dovoz predstavuje pre lesy v tretích krajinách; 
domnieva sa, že by sa mala podporovať zásada kaskádového využívania, ktorá sa môže 
využívať ako užitočný spôsob na zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov;

43. pripomína, že približne 2,6 miliardy ľudí na celom svete využíva na varenie tradičnú 
biomasu, najmä drevo a drevené uhlie, pričom takmer tri štvrtiny z nich nemajú prístup 
k účinným sporákom; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila podporu tretím krajinám v záujme 
prechodu na udržateľné a obnoviteľné zdroje energie a zníženie  tlaku na odlesňovanie 
spôsobené využívaním dreva ako paliva; zdôrazňuje, že keby boli energetické systémy 
tretích krajín decentralizovanejšie, umožnilo by to priamy prechod na udržateľné 
obnoviteľné zdroje energie;

44. poznamenáva, že sociálny a hospodársky význam poľnohospodárstva narastá, lebo 
svetová populácia rastie a vyžaduje si zvýšenú výrobu potravín a poľnohospodárskych 
komodít pri súčasnom zmierňovaní zmeny klímy; so znepokojením berie na vedomie 
odhad, že 14 % svetových potravín sa stráca pri zbere, porážke a spracovaní16, a 
zdôrazňuje, že treba prijať jednotné opatrenia na predchádzanie potravinovým stratám a 
plytvaniu potravinami v rámci potravinového reťazca a rýchlo reagovať na krízy, ktoré 
by mohli spôsobiť nedostatok potravín;

45. zdôrazňuje význam podpory udržateľného stravovania zvýšením informovanosti 
spotrebiteľov o vplyvoch modelov spotreby a poskytovaním informácií o strave, ktorá 
je pre ľudské zdravie lepšia a má nižšiu environmentálnu stopu;

46. zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť ďalší významný pokrok pri vypracúvaní a vo 
vykonávaní stratégie EÚ pre bielkovinové plodiny a zabezpečovaní stabilnej produkcie 
bielkovinových plodín v rámci EÚ s cieľom obmedziť nebezpečie odlesňovania 

15 Doyle, A. & Roche, A., Nineteen nations say they’ll use more bioenergy to slow climate change (Devätnásť 
krajín hovorí, že v záujme spomalenia zmeny klímy budú využívať viac bioenergie), Reuters, 16. novembra 
2017, http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-
bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO  
16 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/ 

http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO
http://www.reuters.com/article/us-climatechange-accord-biofuels/nineteen-nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO
http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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spojeného s týmito plodinami v iných regiónoch sveta, znížiť závislosť od dovozu a 
znížiť tlak na lesy z dôvodu zmeny využívania pôdy;  zdôrazňuje, že takýto pokrok by 
sa mal dosiahnuť okrem iného rozšírením striedania plodín spolu s podporou a 
poradenstvom pre poľnohospodárov v oblastiach vhodných na pestovanie 
bielkovinových plodín a že takéto opatrenia by znížili závislosť od dovozu, 
odlesňovanie, degradáciu a tlak na lesy v dôsledku zmeny využívania pôdy; vyzýva na 
zavedenie kritérií udržateľnosti pre dovoz rastlinných bielkovín;

47. zastáva názor, že rámec politiky EÚ by sa mal zaoberať hybnými silami odlesňovania, 
čím by sa zabezpečila súdržnosť politík súvisiacich s lesmi a znížil tlak na lesy; zastáva 
názor, že takouto rámcovou politikou by sa podporilo ešte inovačnejšie, udržateľnejšie a 
účinnejšie poľnohospodárstvo v rámci EÚ aj mimo nej a obmedzili by sa potravinové 
straty v celom potravinovom reťazci prostredníctvom nových technológií; poukazuje na 
to, že rámcové ciele možno splniť tak, že sa poľnohospodárom poskytne jednoduchý 
prístup k finančným prostriedkom, aby mohli získať najmodernejšie technológie pre 
vysoko precízne poľnohospodárstvo;

48. zdôrazňuje, že hoci poľnohospodári sú stredobodom zabezpečovania našich základných 
poľnohospodárskych a potravinových potrieb, ich práca závisí od prírodných zdrojov, 
ako sú pôda, voda a lesy; konštatuje, že uznanie multifunkčnosti lesov má zásadný 
význam pre správne hospodárenie s naším globálnym lesným dedičstvom; zdôrazňuje, 
že hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty – od tradičnej výroby dreva a iných 
výrobkov až po ekosystémové služby, biodiverzitu a ďalšie environmentálne prínosy, 
ako sú absorpcia uhlíka a ukladanie oxidu uhličitého, ktoré zabraňujú erózii pôdy a 
zlepšujú kvalitu ovzdušia a vody – sú navzájom prepojené a vzájomne závislé; 
zdôrazňuje, že tieto aspekty si vyžadujú holistický a koherentný prístup, pokiaľ ide o 
ochranu, obnovu a obhospodarovanie lesov a riešenie problému odlesňovania;

49. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali konkrétne kroky na zharmonizovanie údajov 
a zlepšenie dostupnosti informácií a údajov získaných prostredníctvom existujúcich a 
nových nástrojov na monitorovanie a posudzovanie lesov v  EÚ a vo svete, a aby 
zabezpečili, aby sa informácie šírili vo forme, ktorá je prístupná, používateľsky 
ústretová a zrozumiteľná pre regulačné orgány a orgány presadzovania práva, verejnosť, 
spotrebiteľov a súkromný sektor a ktorú môžu použiť tvorcovia politík; vyzýva členské 
štáty, aby skvalitnili svoju štatistiku o objeme dreva, ktoré nakupujú, vrátane údajov o 
tom, koľko udržateľného dreva, legálneho dreva alebo dreva s licenciou FLEGT môže 
byť súčasťou ich obstarávania;

50. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o zlepšenie dostupnosti, kvality 
a harmonizácie spoľahlivých informácií o lesných zdrojoch a zmene využívania pôdy na 
účely poskytovania informácií potrebných pre tvorbu politík prostredníctvom zapojenia 
širokej škály zainteresovaných strán vrátane partnerských krajín;

51. zdôrazňuje, že dôveryhodné a spoľahlivé monitorovanie lesov a zdieľanie informácií o 
nich majú zásadný význam pre zlepšenie správy lesov a uľahčenie plnenia záväzkov 
týkajúcich sa zastavenia odlesňovania v partnerských krajinách; vyzýva EÚ, aby 
zintenzívnila finančnú a technickú podporu pre partnerské krajiny na dosiahnutie týchto 
cieľov a s cieľom pomôcť im rozvíjať odborné znalosti potrebné na zlepšovanie 
miestnych štruktúr lesného hospodárstva a zodpovednosti zaň;
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52. zdôrazňuje, že nezákonná ťažba dreva je zaužívanou praxou nielen v tretích krajinách, 
ale aj v EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej rozhodne konali s cieľom 
predchádzať nezákonnej ťažbe dreva a bojovať proti nej; vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
európsky systém skúmania a ochrany lesov založený na monitorovacom systéme 
používajúcom GNSS (Galileo a Copernicus) a pozemné siete s cieľom monitorovať 
činnosti vyplývajúce z ťažby dreva na vjazdoch do areálov podnikov spracúvajúcich 
drevo a na výjazdoch z nich; zdôrazňuje, že Komisia by sa mala podľa potreby zamerať 
na predchádzanie nezákonnej ťažbe zlepšením vykonávania nariadenia o dreve17 a 
FLEGT; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť informovanosť verejnosti o sociálnych a 
ekonomických dôsledkoch nezákonnej ťažby dreva a trestných činov súvisiacich s 
lesmi;

53. pripomína, že v dôsledku zmeny klímy sa očakáva zvýšenie rizika prírodných požiarov; 
zdôrazňuje preto, že je potrebné výrazne posilniť prevenciu a pripravenosť 
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce na nástrojoch včasného varovania, odolnosti 
voči katastrofám a opatreniach na zmiernenie rizika; odporúča, aby Komisia naďalej 
podporovala rozvoj globálnych (napríklad globálneho informačného systému o 
prírodných požiaroch) a regionálnych (napríklad Európskeho informačného systému o 
lesných požiaroch) informačných systémov na monitorovanie dôsledkov lesných 
požiarov; vyzýva Komisiu, aby využila svoje odborné znalosti a rozšírila využívanie 
satelitného systému Copernicus REDD+ na podporu globálneho monitorovania rizík 
spojených s lesom a odlesňovania v spolupráci s tretími krajinami;

54. opätovne pripomína, že obchodná a investičná politika EÚ by mala zahŕňať záväzné a 
vynútiteľné kapitoly o udržateľnom rozvoji, ktoré plne rešpektujú medzinárodné 
záväzky, najmä Parížsku dohodu, a sú v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej 
organizácie (WTO); víta zámer Komisie urobiť z Parížskej dohody zásadný prvok 
všetkých budúcich obchodných a investičných dohôd; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že všetky budúce obchodné a investičné dohody, a to tak komplexné, ako 
aj príslušné čiastkové dohody, budú obsahovať záväzné a vynútiteľné ustanovenia 
vrátane protikorupčných ustanovení týkajúcich sa nezákonnej ťažby s cieľom zabrániť 
odlesňovaniu a zhoršovaniu kvality lesov;

55. víta zásadu „nespôsobovať škodu“, ako sa zdôrazňuje v oznámení  o Európskej zelenej 
dohode; v tejto súvislosti odporúča, aby Komisia lepšie posúdila vplyv existujúcich 
obchodných dohôd na odlesňovanie a zabezpečila, aby sa do kapitol o obchode a 
udržateľnom rozvoji všetkých dohôd o voľnom obchode a investíciách začlenili 
ambicióznejšie ustanovenia o ochrane lesov, biodiverzite a udržateľnom lesnom 
hospodárstve;

56. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa účinky obchodných dohôd na stav lesov, 
prírodné ekosystémy a situáciu v oblasti ľudských práv systematicky posudzovali v 
rámci posúdenia vplyvu na udržateľnosť a iných relevantných metód  posudzovania, a 
to po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami, a aby sa závery týchto 
hodnotení následne zohľadnili pri rokovaní o takýchto dohodách a pri ich uzatváraní;

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú 
povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, 
s. 23).
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57. zdôrazňuje potrebu ďalšieho zlepšenia vykonávania a presadzovania nariadenia o dreve 
s cieľom čo najlepšie riešiť obchod s dovážaným a domácim nelegálne vyťaženým 
drevom a výrobkami z neho; konštatuje okrem toho, že dovoz dreva a výrobkov z dreva 
by sa mal dôkladnejšie kontrolovať na hraniciach EÚ, aby sa zabezpečilo, že dovážané 
výrobky skutočne spĺňajú kritériá potrebné na ich umiestnenie na trhu v EÚ; pripomína, 
že drevo z konfliktných oblastí už je oblasťou opatrení v akčnom pláne FLEGT, ale že 
na riešenie tohto problému sa nevynaložilo dostatočné úsilie; vyzýva Komisiu, aby 
splnila svoj záväzok rozšíriť povinnosti náležitej starostlivosti stanovené v nariadení EÚ 
o dreve s cieľom zahrnúť doň v rámci pripravovaného preskúmania aj drevo z 
konfliktných oblastí;  zdôrazňuje, že posilnenie existujúcich politík musí ísť ruka v ruke 
so zvýšenou súdržnosťou politík, aby sa zabezpečilo, že politiky EÚ vrátane obchodu 
nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie alebo ľudí;

58. s poľutovaním konštatuje, že súčasná úroveň monitorovania dovozu dreva a výrobkov z 
dreva do EÚ je nedostatočná, najmä pokiaľ ide o kontrolu toho, či spĺňajú kritériá 
potrebné na vstup do EÚ;

59. pripomína, že cieľom dohôd o dobrovoľnom partnerstve (DDP) v rámci FLEGT je 
poskytnúť právny rámec, ktorý má zabezpečiť, že všetko drevo a výrobky z dreva 
dovezené do EÚ z partnerských krajín v rámci DDP boli vyprodukované legálne; 
zdôrazňuje, že DDP sú vo všeobecnosti určené na podporu systémových zmien v 
odvetví lesného hospodárstva, ktorých cieľom je vybudovať udržateľné lesné 
hospodárstvo, odstrániť nelegálnu ťažbu a podporiť svetové úsilie o zastavenie 
odlesňovania a degradácie lesov; zdôrazňuje, že pre EÚ a jej partnerské krajiny 
predstavujú DDP dôležitý právny rámec, ktorý umožňuje dobrá spolupráca a 
angažovanosť dotknutých krajín;

60. víta pokrok dosiahnutý prostredníctvom DDP FLEGT a intenzívnejší dialóg medzi 
vládami, priemyslom a občianskou spoločnosťou v niekoľkých krajinách vyplývajúci z 
procesu DDP; konštatuje, že DDP s EÚ doteraz ratifikovalo sedem krajín (Kamerun, 
Stredoafrická republika, Ghana, Indonézia, Libéria, Konžská republika a Vietnam), 
spomedzi ktorých je Indonézia prvým a doteraz jediným partnerom DDP s licenčným 
systémom FLEGT, ktorý je funkčný od roku 2016, a že EÚ uzavrela rokovania a 
parafovala DDP s Hondurasom a Guyanou, pričom v súčasnosti prebiehajú rokovania 
so šiestimi ďalšími krajinami (Pobrežie Slonoviny, Konžská demokratická republika, 
Gabon, Laos, Thajsko a Malajzia); zdôrazňuje, že DDP predstavujú veľmi účinný rámec 
na vytvorenie dobrého partnerstva s týmito krajinami a že by sa mali podporovať nové 
DDP s ďalšími partnermi; je presvedčený, že EÚ by mala pokračovať v spolupráci s 
krajinami DDP FLEGT s cieľom zabezpečiť, aby zostala atraktívnou alternatívou 
vývozných trhov s menej prísnymi environmentálnymi normami; uznáva význam 
nariadenia FLEGT18 a nariadenia EÚ o dreve pri predchádzaní vstupu nelegálne 
vyťaženého dreva na trh EÚ; vyzýva EÚ, aby zvýšila objem finančných prostriedkov 
určených na FLEGT; víta pripravovanú kontrolu vhodnosti nariadenia FLEGT a 
nariadenia o dreve Komisiou ako príležitosť na posilnenie ich presadzovania a 
rozšírenie ich pôsobnosti;

61. pripomína Komisii, aby pri posilňovaní súčasných politík zabezpečila súlad DDP 

18 Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz 
dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1).
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FLEGT so všetkými svojimi politikami vrátane politík v oblasti rozvoja, životného 
prostredia, poľnohospodárstva a obchodu; vyzýva Komisiu, aby v budúcich 
dvojstranných a viacstranných dohodách s krajinami produkujúcimi drevo súvisiacich s 
obchodom rokovala o normách týkajúcich sa dovozu dreva tak, aby sa neohrozil úspech 
dosiahnutý prostredníctvom akčného plánu FLEGT;

62. domnieva sa, že licenčný proces FLEGT je doplnením dobrovoľnej certifikácie treťou 
stranou a je prospešný hlavne pre menšie hospodárske subjekty, ktoré sa často snažia o 
certifikáciu v súkromných systémoch;

63. vyzýva EÚ, aby posilnila medzinárodnú spoluprácu zvýšením úsilia na kľúčových 
medzinárodných fórach vrátane WTO a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 
rozvoj (OECD); vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby, ktoré by sa mohli 
vzťahovať na mnohostrannú, viacstrannú alebo dvojstrannú spoluprácu vrátane 
urýchlenia rokovaní WTO o dohode o environmentálnych statkoch s obchodnými 
partnermi a ďalšími dovážajúcimi krajinami v boji proti odlesňovaniu a zmene klímy, 
ktoré sú dôsledkom dovozu, a to pri súčasnom zabezpečení možností legálneho 
obchodu a posilnení udržateľného obhospodarovania pôdy a poľnohospodárstva, ako aj 
v oblasti držby pôdy a dobrej správy vecí verejných v tretích krajinách;

64. zdôrazňuje, že jednoznačné záväzky bojovať proti odlesňovaniu sú súčasťou všetkých 
nových obchodných dohôd vrátane dohody s Mercosurom a ďalších;

65. vyzýva Komisiu, aby využila nové ustanovenia antidumpingového nariadenia19 týkajúce 
sa politík v oblasti životného prostredia a klímy;

66. vyzýva EÚ, aby posilnila väzbu medzi obchodnou a rozvojovou politikou, a to aj lepšou 
implementáciou všeobecného systému preferencií EÚ plus (VSP+) v partnerských 
krajinách; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s príjemcami VSP+ na akčných plánoch 
v oblasti lesného hospodárstva s cieľom zabezpečiť účinné plnenie ich 
environmentálnych záväzkov.

67. zdôrazňuje, že núdzová situácia v oblasti klímy a dôsledky obrovskej straty biodiverzity 
predstavujú vážnu hrozbu pre ľudské práva; vyzýva EÚ a Európsku službu pre 
vonkajšiu činnosť, aby dôkladne posúdili, ako ich vonkajšia činnosť môže čo najlepšie 
prispieť k celostnému prístupu založenému na ľudských právach s cieľom zastaviť 
stratu biodiverzity, odlesňovanie a degradáciu lesov; vyzýva EÚ, aby v celosvetovom 
rámci pre biodiverzitu na obdobie po roku 2020 naďalej podporovala biodiverzitu ako 
ľudské právo;

68. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať na všetkých úrovniach inkluzívne partnerstvo s 
tretími krajinami s cieľom naďalej bojovať proti odlesňovaniu a zhoršovaniu kvality 
lesov, posilniť udržateľné obhospodarovanie pôdy a poľnohospodárstvo, ako aj držbu 
pôdy a dobrú správu, a zároveň dodržiavať práva pôvodného obyvateľstva, drobných 
poľnohospodárov a miestnych komunít; vyzýva Komisiu, aby posilnila spoluprácu s 
tretími krajinami prostredníctvom technickej pomoci, výmeny informácií a osvedčených 
postupov v oblasti zachovania, ochrany a udržateľného využívania lesov, obehového 

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými 
dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21).
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hospodárstva, udržateľného biohospodárstva, obnoviteľnej energie, udržateľného 
inteligentného poľnohospodárstva, agroekológie a agrolesníctva a aby súčasne uznala 
iniciatívy súkromného sektora zamerané na udržateľnosť, ako sú systémy spravodlivého 
obchodu; trvá na tom, že vonkajší rozmer Európskej zelenej dohody by sa mal ďalej 
posilňovať prostredníctvom aliancií a partnerstiev zameraných na riešenie 
celosvetových výziev, ako sú zmena klímy a biodiverzita, a zároveň na umožnenie 
socioekonomického rozvoja partnerských krajín;

69. víta plán Komisie zabezpečiť, aby téma odlesňovania bola súčasťou politických 
dialógov na úrovni krajín a regiónov s partnerskými krajinami, a nabáda Komisiu, aby 
vypracovala partnerské dohody, ktoré budú zahŕňať ochranu lesov a ekosystémov, 
presadzovanie ľudských práv, najmä práv pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít vrátane žien, ako aj podporu účinného zapojenia aktérov občianskej 
spoločnosti a ochrancov životného prostredia;  zdôrazňuje, že takéto dialógy by sa mali 
viesť so všetkými producentskými krajinami vrátane rozvinutých krajín;

70. víta plán Komisie na podporu partnerských krajín pri navrhovaní a vykonávaní rámcov, 
ktoré môžu povzbudiť lepšiu ochranu lesov a riadenie a správu pôdy, v relevantných 
prípadoch vrátane uznania práv na držbu pôdy pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít, ako aj súvisiacich opatrení v oblasti správy vecí verejných, ako sú stratégie 
zmierňovania a adaptácie, a odporúča, aby Komisia zahrnula tento aspekt do svojich 
úvah a opatrení; poukazuje na to, že takéto rámce by mali prispievať nielen k domácim 
potrebám, ale aj k vnútroštátne stanoveným príspevkom partnerských krajín (NDC) 
podľa Parížskej dohody, ako aj k ich národných stratégií a akčných plánov v oblasti 
biodiverzity (NBSAP) podľa Dohovoru o biologickej diverzite;

71. žiada EÚ, aby poskytla partnerským krajinám podporu pri vykonávaní opatrení, ktoré 
im pomôžu dodržiavať všetky opatrenia, ktoré môže EÚ prijať na riešenie odlesňovania 
spojeného s dovozom, a žiada, aby sa posilnila spolupráca a aby sa prijali potrebné a 
účinné opatrenia na zamedzenie tomu, aby bol obchod s tovarom súvisiacim s 
odlesňovaním a degradáciou lesov presmerovaný do iných oblastí sveta; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, aby podpora, ktorú EÚ poskytuje na politiky týkajúce sa 
poľnohospodárstva, infraštruktúry, ťažby, miest, prímestských oblastí a vidieka 
v partnerských krajinách neprispievala k odlesňovaniu a degradácii lesov; vyzýva 
Komisiu, aby spolu s členskými štátmi podporovala technický a finančný mechanizmus 
EÚ, ktorý by urýchlil financovanie na podporu úsilia partnerov o udržateľné využívanie, 
ochranu a obnovu lesov s cieľom podporiť úsilie partnerov o udržateľné využívanie, 
ochranu a obnovu lesov, zlepšenie  udržateľnej poľnohospodárskej výroby bez 
odlesňovania a riešenie ťažobných činností, ktoré majú nepriaznivý vplyv na lesy v 
rámci nadchádzajúceho Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
(NDICI);

72. vyzýva, aby odvetvie lesného hospodárstva bolo výrazným prvkom v nadchádzajúcom 
NDICI a aby sa v plnej miere využil potenciál vonkajšieho investičného plánu a 
regionálnych mechanizmov kombinovaného financovania, ktoré sa majú využiť pri 
získavaní súkromných finančných prostriedkov na udržateľné lesné hospodárstvo (od 
ochrany existujúceho lesa, po obnovu lesa a zalesňovanie), udržateľný cestovný ruch a 
agrolesníctvo, ako aj o iniciatívy spoločností na odstránenie výrobkov súvisiacich s 
odlesňovaním z ich dodávateľských reťazcov s cieľom dosiahnuť ciele udržateľného 
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rozvoja;

73. odporúča, aby Komisia a členské štáty určili účinné metódy sprístupnenia inovatívnych 
a udržateľných postupov a odborných znalostí EÚ v oblasti obehového hospodárstva, 
udržateľného biohospodárstva, obnoviteľnej energie, udržateľného inteligentného 
poľnohospodárstva a ďalších príslušných oblastí ostatným krajinám;

74. žiada Komisiu, aby pravidelne predkladala správu o trendoch odlesňovania a využívania 
oblastí s vysokými zásobami uhlíka, ako sú rašeliniská, v tretích krajinách;

75. nabáda na vykonávanie podporných opatrení zameraných na zvýšenie 
poľnohospodárskej produktivity v cieľových krajinách s cieľom znížiť sociálny a 
ekonomický tlak na odlesňovanie a využívanie rašelinísk;

76. podporuje zámer Komisie propagovať v mene EÚ na kľúčových medzinárodných 
fórach prijatie a vykonávanie prísnych záväzkov a predpisov na zastavenie 
odlesňovania a degradácie lesov a na podporu obnovy lesov; domnieva sa, že EÚ musí 
ísť príkladom; zdôrazňuje význam zohľadňovania vnútroštátnych, regionálnych a 
miestnych odborných znalostí a postupov pri uplatňovaní opatrení na ochranu lesov; 
víta rozhodnutie Valného zhromaždenia OSN vyhlásiť obdobie 2021 – 2030 za dekádu 
obnovy ekosystémov; zdôrazňuje, že v dekáde OSN vytvára je obnova ekosystémov 
hlavným prirodzeným riešením, pokiaľ ide o plnenie širokého spektra cieľov 
udržateľného rozvoja;

77. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej podporovali ochranu lesov 
prostredníctvom vytvárania, konsolidácie a účinného riadenia sietí chránených oblastí 
vrátane lesných oblastí, ako je NaturAfrica 2030, najmä v krajinách, ktoré sú hlavnými 
producentmi dreva; uznáva, že to prispieva aj k zachovaniu biodiverzity a že sa tým 
posilní pozícia EÚ na ďalšej konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej 
diverzite;

78. víta plán Komisie na posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti politík a opatrení 
zameraných na ochranu, obnovu a udržateľné obhospodarovanie svetových lesov v 
záujme predchádzania globálnemu odlesňovaniu na kľúčových medzinárodných fórach;  
poznamenáva, že existujúce vymedzenie pojmu „les“ a kategorizácia lesov, ako aj 
ďalšie príslušné pojmy a zásady týkajúce sa udržateľného obhospodarovania lesov 
používané príslušnými inštitúciami ako FAO, sú striktne technické a neodrážajú v plnej 
miere rozmanitosť lesných ekosystémov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa 
usilovali o spoluprácu s týmito kľúčovými medzinárodnými fórami, okrem iného s 
cieľom harmonizovať používanú terminológiu, koncepcie a štatistiky (napr. neporušené 
a staré lesy, plantáže, udržateľné obhospodarovanie lesov, obhospodarovanie blízke 
prírode alebo dodávateľské reťazce, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu) a zabezpečiť 
súdržnosť prijatých politík a opatrení;

79. vyzýva Komisiu, aby obnovila rokovania o medzinárodnom právne záväznom dohovore 
o lesoch, ktorý by prispel k správe, ochrane a udržateľnému rozvoju lesov a zabezpečil 
ich mnohoraké a doplnkové funkcie a využitie, vrátane opatrení zameraných na obnovu 
lesa, zalesňovanie a ochranu lesa; zdôrazňuje, že takýto dohovor by mal zohľadňovať 
sociálne, hospodárske, ekologické, kultúrne a duchovné potreby súčasnej a budúcej 
generácie a mal by uznávať zásadne dôležitú úlohu všetkých druhov lesov pri 
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zachovávaní ekologických procesov a rovnováhy a podporovať identitu, kultúru a práva 
pôvodného obyvateľstva, ich komunít a ostatných komunít a obyvateľov lesa;

80. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby do rozvojových politík a všetkých investičných a 
podporných programov zameraných na producentské krajiny systematicky začleňovali 
ustanovenia o odlesňovaní a zhoršovaní kvality lesov, ako aj o znehodnocovaní ďalších 
prírodných ekosystémov, strate biodiverzity a porušovaní ľudských práv a aby zvážili 
podmienenie investícií a podpory dodržiavaním týchto prvkov;

81. uznáva význam medzinárodných rámcov, ako sú VGGT, v podobe právnej jasnosti a 
medzinárodne uznávaných noriem osvedčených postupov pri zodpovednom riadení 
držby pôdy; vyzýva Komisiu, aby podporila šírenie a používanie VGGT na 
celosvetovej, regionálnej a celoštátnej úrovni; zdôrazňuje potrebu účinného nezávislého 
monitorovania a presadzovania vrátane vhodných mechanizmov riešenia sporov a 
sťažností s cieľom zabezpečiť súlad s VGGT;

82. vyzýva na posilnenie spolupráce medzi EÚ a skupinou afrických, karibských a 
tichomorských štátov (AKT) s cieľom riešiť narastajúci problém odlesňovania a 
dezertifikácie v štátoch AKT prostredníctvom vypracovania akčných plánov 
zameraných na zlepšenie obhospodarovania lesov a ich ochranu s prihliadnutím na 
príčiny odlesňovania v rámci a mimo odvetvia lesného hospodárstva a so súčasným 
uznaním významu tropického dreva pre hospodárstva štátov AKT s lesmi 
produkujúcimi drevo;

83. preto naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili konzistentnosť medzi 
politikami v súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja stanovenou v článku 
208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

84. uznáva a podporuje závery FAO, v ktorých sa uvádza, že v boji proti chudobe je 
dôležité globálne udržateľné využívanie pôdy;

85. poukazuje na to, že lesy významne prispievajú k celosvetovej potravinovej bezpečnosti, 
živobytiu a výžive v rozvojových krajinách a sú dôležitým zdrojom príjmov pre miestne 
spoločenstvá; pripomína, že pokrok smerom k udržateľnému poľnohospodárstvu, 
potravinovej bezpečnosti a udržateľnému obhospodarovaniu lesov by sa mali zároveň 
stať kľúčovým prvkom Agendy 2030;

86. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Lesy pokrývajú približne 30 % pevniny a nachádza sa v nich 80 % biodiverzity. Takéto tvrdenie 
by samo osebe už možno bolo dostatočným dôvodom vysvetľujúcim potrebnosť ich ochrany. 
Zoznam dôvodov však ani zďaleka nekončí. Lesy majú významnú sociálnu, kultúrnu a 
duchovnú hodnotu a zároveň plnia širokú škálu funkcií, tak výrobných, ako aj nemenej 
dôležitých mimoprodukčných – environmentálnych a sociálnych. Lesy okrem iného 
regulujú vodný cyklus, zlepšujú kvalitu ovzdušia a pohlcujú oxid uhličitý. Sú domovom 
mnohých druhov vrátane mnohých ohrozených druhov, ako aj mnohých miestnych komunít 
vrátane pôvodného obyvateľstva. V ostatných desaťročiach sa pritom neustále zvyšoval tlak na 
plnenie neťažobných funkcií lesov, pričom spolu s ním rastie celosvetový dopyt po autentickej 
divokej prírode. To všetko viedlo k prísnej ochrane lesov ako jednej z priorít svetovej 
verejnosti. 

Rozmanitosť existujúcich lesných porastov je bezprecedentná – od pôvodných tropických lesov 
a pobrežných mangrovov, lesov mierneho pásma až po subarktické boreálne lesy. Úvahy o 
ďalšom vývoji právnych predpisov zameraných na zlepšenie ochrany svetových lesov sú 
jedným z kľúčových aspektov, ktoré treba mať na pamäti. Prijaté riešenia nevyhnutne 
musia odrážať túto rôznorodosť. Bolo by takmer nemožné nájsť jedno univerzálne riešenie 
pre všetky typy lesných porastov. V súvislosti s touto situáciou možno pozorovať jeden 
pomerne negatívny jav, ktorým je zvyšovanie tlaku na lesy naprieč rôznymi  zemepisnými 
šírkami, čo vedie k postupnej degradácii týchto porastov a v mnohých prípadoch k ich zániku. 
Len v rokoch 1990 až 2016 svet stratil v dôsledku ľudskej činnosti 1,3 milióna kilometrov 
štvorcových lesných porastov, čo znamená, že každú hodinu zmizla plocha lesa o veľkosti 
800 futbalových ihrísk. Takmer určite sa nepodarí dosiahnuť cieľ Komisie stanovený v 
oznámení o odlesňovaní (COM(2008)645 final), a to znížiť do roku 2020 hrubý úbytok 
tropických lesov o 50 %. Vzťah k lesom možno do určitej miery vnímať ako obraz kultúrnej 
vyspelosti ľudstva.

K masívnemu odlesňovaniu a degradácii lesov vo veľkej miere dochádza v tropických 
lesoch. Napríklad mangrovy sa v minulosti rozprestierali pozdĺž 75 % tropického pobrežia, 
zatiaľ čo v súčasnosti ich je viac ako polovica zničená, najmä v dôsledku výstavby, akvakultúry, 
znečistenia a neudržateľného hospodárenia. Pod silným tlakom je Amazónia, ktorá je vzhľadom 
na svoju veľkosť jednou z prioritných oblastí ochrany svetových lesov a ktorá je vystavená 
obrovskému tlaku vzhľadom na to, že brazílska vláda de facto podporuje odlesňovanie a že 
počet úmyselných požiarov v roku 2019  vzrástol o 50 %  v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. Sú to práve tropické lesy, ktoré predstavujú veľkú časť územia tradične obývaného 
domorodým obyvateľstvom. Toto vlastní alebo spravuje 35 % pôvodných, najmä tropických 
lesov. Zo štúdií pritom vyplýva, že miera odlesňovania na územiach domorodého obyvateľstva 
so zavedenými systémami držby pôdy je dvakrát až trikrát nižšia ako mimo týchto území1.

V kontexte dôležitej pozitívnej úlohy, ktorú zohrávajú pôvodné tropické lesy, treba tiež 
zdôrazniť, že novo vysádzané lesy nemôžu v plnej miere nahradiť pôvodné lesy s vysokými 

1 DING, Helen et al. Climate Benefits, Tenure Costs (Výhody z hľadiska klímy, náklady na držbu). The 
Economic Case For Securing Indigenous Land Rights in the Amazon. (Ekonomický dôvod na zabezpečenie 
pozemkových práv pôvodného obyvateľstva v Amazónii.) World Resources Institute, októberr 2016. s. 98. 
K dispozícii na: https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf . 

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf
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zásobami uhlíka a vysokým vekom, jedinečnými ekologickými vlastnosťami a najvyššou 
úrovňou biodiverzity. Okrem toho obnova zničených pôvodných lesov sa v mnohých prípadoch 
nedarí – ako príklad môžu poslúžiť už spomínané mangrovy.

Napriek alarmujúcemu rozsahu problému neeurópskych lesov však treba zdôrazniť, že ani stav 
lesov na území Európskej únie nie je uspokojivý a napriek rastúcemu tlaku verejnosti, 
pokiaľ ide o plnenie ich nevýrobnej funkcie, kvalita lesov dlhodobo klesá. Zásadné 
problémy spoločné pre lesy na celom svete, čiže odlesňovanie a nezákonná ťažba, sa 
nevyhýbajú ani európskym lesom. Neuspokojivý je na mnohých miestach v Európe aj samotný 
spôsob hospodárenia2.

Ako už bolo uvedené, lesy sú biotopom mnohých ohrozených druhov vrátane tých 
najzraniteľnejších. Odlesňovanie je tak jednou z hlavných príčin straty celosvetovej 
biodiverzity, ktorá v súčasnosti napreduje bezprecedentným tempom3. Svet tak prichádza 
nielen o druhy rastlín, ale aj o alarmujúci počet živočíšnych druhov, z ktorých niektoré, často 
žijúce práve v tropických lesoch, človek vyhubil ešte predtým, ako ich objavil a pomenoval. 
Rastliny tropických lesov, ktoré predstavujú len 7 % svetovej vegetácie, sú pritom akousi 
lekárňou sveta. Viac ako štvrtina moderných liekov v celkovej hodnote 100 miliárd EUR ročne 
má pôvod v práve v rastlinách tropických lesov. Zároveň sa strata biodiverzity neobmedzuje na 
druhy priamo prepojené na lesné porasty. Ako príklad tu možno použiť mangrovy, ktoré 
zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane koralových útesov vďaka zadržiavaniu živín a sedimentov 
a ochrane pred tepelným stresom a fotochemickou oxidáciou.

Veľká časť vyťaženého dreva sa používa ako palivo, pričom najdôležitejším produktom 
lesného hospodárstva v mnohých rozvojových krajinách je palivové drevo. Napríklad v 
subsaharskej Afrike 80 % obyvateľstva stále používa na varenie drevo. Zároveň sa očakáva 
zvýšenie dopytu po ňom a v roku 2030 bude 2,8 miliardy ľudí závislých od tohto paliva, v 
porovnaní s 2 miliardami ľudí v súčasnosti. Oblasti, ktoré sú najviac ohrozené odlesňovaním, 
sú však z tohto dôvodu zároveň oblasťami s najvyšším počtom hodín slnečného svitu ročne, čo 
umožňuje postupný prechod na obnoviteľné zdroje energie. 

Zásadný význam má aj vplyv odlesňovania na zmenu klímy. Emisie skleníkových plynov 
z využívania pôdy a zmien vo využívaní pôdy, najmä z dôvodu odlesňovania, sa na 
celkových emisiách podieľajú 12 %, a sú tak druhou najvýznamnejšou príčinou zmeny 
klímy po spaľovaní fosílnych palív. Cieľom odlesňovania je okrem ťažby dreva aj 
poľnohospodárske využívanie pôdy získanej odlesňovaním. Poľnohospodárstvo je zodpovedné 
za 80 % odlesňovania na celom svete, pričom sebestačné hospodárenie spôsobuje 48 % a 
komerčné poľnohospodárstvo 32 % odlesňovania. Ďalšími dôvodmi odlesňovania sú ťažba 
dreva (14 %), výroba dreveného uhlia (5 %), rozširovanie miest, rozvoj infraštruktúry a ťažba 
nerastných surovín. Už existujúca poľnohospodárska pôda je okrem toho často využívaná 
nevhodným spôsobom, ktorý vedie k zhoršovaniu úrodnosti pôdy a podporuje odlesňovanie s 
cieľom vytvoriť nové plochy pre poľnohospodársku činnosť. Samotná Európska únia je ako 

2 Viz FERN. EU forests in danger. (Lesy EÚ v ohrození.) Forest protection starts in our backyard  (Ochrana 
lesov začína na našom vlastnom dvore) [online]. FERN. február 2019 K dispozícii na: 
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf .
3 Podľa tejto správy hrozí vyhynutie približne 1 miliónu živočíšnych a rastlinných druhov. IPBES. Global 
Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services (Globálne posúdenie biodiverzity a ekosystémových služieb). 
[online] 
IPBES, 2019. Dostupné na: https://ipbes.net/global-assessment

https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
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dovozca priamo zapojená do medzinárodného obchodu s výrobkami súvisiacimi s 
odlesňovaním, ako je palmový olej, mäso, sója, kakao, kukurica, drevo alebo kaučuk, a to aj vo 
forme spracovaných výrobkov alebo služieb, a jej podiel na celkovej svetovej spotrebe takýchto 
výrobkov dosahuje 10 %.

Pri uvažovaní o tom, akým smerom by sa mala uberať budúca podoba ochrany lesných 
porastov, zároveň nemožno opomenúť výrobnú funkciu, ktorú lesy v súčasnosti plnia. Mali by 
sa preto prijať opatrenia, ktoré pomôžu dosiahnuť spravodlivý prechod na šetrnejšie formy 
hospodárenia. V kontexte súčasného neudržateľného spôsobu využívania lesnej pôdy, 
ktorá má za následok odlesňovanie a degradáciu lesov, by sa mali hľadať alternatívne 
spôsoby obživy pre tých, ktorí sú v súčasnosti existenčne závislí na lesoch, prípadne na 
poľnohospodárskej pôde, ktorej lesy často ustupujú. Pozitívny hospodársky účinok v tejto 
súvislosti môže vzhľadom na uvedené rastúce nároky obyvateľstva najmä v rozvinutých 
krajinách na väčšie nevýrobné využívanie lesov priniesť podpora a ďalší rozvoj prírode 
blízkeho cestovného ruchu, ktorý by v lesných oblastiach priniesol aj alternatívu obživy bez 
toho, aby boli ničené lesné porasty. Za súčasného stavu totiž platí, že lesy sú zdrojom obživy a 
príjmu pre približne 25 % svetovej populácie a ich ničenie má vážne dôsledky na obživu 
najzraniteľnejších ľudí vrátane domorodých národov, ktoré sú výrazne závislé od lesných 
ekosystémov. Ochrana existujúcich lesov a udržateľné rozšírenie lesného porastu môžu pritom 
poskytovať obživu, zvyšovať príjmy miestnych spoločenstiev a umožňovať rozvoj 
udržateľných biohospodárstiev. Lesy v tomto smere predstavujú nádejné ekologické 
hospodárske odvetvie s potenciálom vytvoriť 10 až 16 miliónov udržateľných a dôstojných 
pracovných miest na celom svete. Zohľadniť by sa mala aj osobitná úloha žien pri ochrane 
lesov4 – hoci degradácia lesov poškodzuje celé komunity viazané na les, strata zdrojov 
súvisiacich s lesmi je spravidla obzvlášť zložitá pre ženy, ktoré tieto zdroje využívajú pri 
starostlivosti o svoje rodiny.

K ďalším príčinám odlesňovania patrí absencia náležitých politík (napr. územného 
plánovania), nejasné vlastnícke práva a iné práva k pôde, nedostatočná správa 
a nedostatočné presadzovanie práva, nezákonné činnosti a nedostatok investícií do 
udržateľného obhospodarovania lesov. Spolu 86 % svetových lesov je pritom vo verejnom 
vlastníctve, ale v praxi je okolo 60 % pôdy a zdrojov na celom svete spravovaných na základe 
zvykových pravidiel a menej než pätina z nich je formálne uznaných. Na zachovanie 
prirodzených funkcií lesov sú nevyhnutným predpokladom vhodné administratívne a právne 
nástroje, napríklad strategické nástroje, ako je územná ochrana zameraná na zachovanie 
integrity lesov a predchádzanie roztrieštenosti územia a neudržateľných foriem lesného 
hospodárenia.

Systémy certifikácie udržateľného obhospodarovania lesov by mohli zohrávať dôležitú 
pozitívnu úlohu pri racionalizácii hospodárskeho využívania lesov, ale len vtedy, ak ich 
hlavným cieľom je skôr boj proti odlesňovaniu, a nie často protichodné obchodné a iné 
záujmy. V tejto súvislosti žiaľ treba poznamenať, že súčasné formy certifikácie často zlyhávajú 

4 Pozri napr. FAO. Women in Forestry (Ženy v lesníctve): Challenges and Opportunities (výzvy a príležitosti) 
[online]. 2014. K dispozícii na: http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf,  alebo GEF. Climate change calls for a greater 
role of women in forest management (Zmena klímy si vyžaduje, aby pri obhospodarovaní lesov zohrávali  väčšiu 
úlohu ženy)  [online]. GEF. Tlačová správa. 1. marca 2011. K dispozícii na: https://www.thegef.org/news/climate-
change-calls-greater-role-women-forest-management .

http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management
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a nespĺňajú stanovené ciele5.
Pri príprave tejto správy poslúžilo ako východiskový bod oznámenie Komisie COM(2019)352 
final. Toto oznámenie okrem iného vytýčilo päť priorít na posilnenie opatrení EÚ na ochranu a 
obnovu svetových lesov. Hoci toto oznámenie možno považovať za vhodný prvý krok, treba 
zároveň poznamenať, že vzhľadom na dôležitosť funkcií vykonávaných lesmi a potrebu ich 
účinnej ochrany je oznámenie ako celok nedostatočne ambiciózne a často príliš abstraktné v 
konkrétnych návrhoch. 

Pri určovaní problémov a následnom prijímaní vhodných opatrení na ochranu svetových 
lesov musia predbežné úvahy zahŕňať okrem iného ambíciu spresniť a zosúladiť definície 
príslušných pojmov. Súčasné definície prijaté príslušnými medzinárodnými 
lesohospodárskymi subjektmi sú napriek uvedenému značnému rozdielu medzi pôvodnými a 
obnovenými lesmi často čisto technické a dostatočne nepokrývajú rozdiel medzi pôvodným 
lesom, obnoveným lesom prípadne lesnou plantážou. To môže v konečnom dôsledku viesť k 
veľmi zásadnému skresleniu údajov o rozlohe a iných vlastnostiach lesov v rôznych oblastiach, 
čo môže brániť prijatiu vhodných a účinných nápravných opatrení. Práve právomoci lesných 
odborníkov a odborníkov na ekológiu lesov, dostupné finančné zdroje a vplyv na 
medzinárodnom poli umožňujú EÚ zohrávať významnú pozitívnu úlohu pri ochrane svetových 
lesov. Návrh správy sa snaží zohľadniť všetky tieto aspekty.

5 CONNIFF, Richard. Greenwashed Timber (Drevo environmentálne klamlivej reklamy): How Sustainable 
Forest Certification Has Failed (ako zlyhala certifikácia udržateľného lesa) [online]. Yale School of Forestry & 
Environmental Studies, február 2018. K dispozícii na: https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-
sustainable-forest-certification-has-failed

https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed
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STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

o úlohe EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
(2019/2156(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Hildegard Bentele

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva EÚ, aby zvýšila svoje investície do programov pre výskum a inovácie s cieľom 
posilniť poľnohospodárstvo odolné voči zmene klímy, udržateľnú intenzifikáciu a 
diverzifikáciu plodín, agroekologické, agrolesnícke a prírodné riešenia v súlade s 
európskou zelenou dohodou a závery osobitnej správy Medzivládneho panelu o zmene 
klímy (IPCC) o zmene klímy a pôde; rovnako zdôrazňuje potrebu investovať do 
riadenia lesov v rámci komunít; trvá na tom, že EÚ by sa mala usilovať o zníženie 
emisií z odlesňovania a znehodnocovania lesov, obnovenie poškodených lesov a 
zastavenie nezákonnej ťažby a rozširovania využívania pôdy na úkor lesov a prírodných 
ekosystémov a zároveň o zlepšenie životných podmienok a potravinovej bezpečnosti a o 
poskytovanie udržateľných sociálno-ekonomických príležitostí pre rastúcu populáciu; 
pripomína, že novo vysadené lesy nemôžu nahradiť primárne lesy a ich schopnosť 
zachytávať a uchovávať dodatočný oxid uhličitý; zdôrazňuje preto význam zalesňovania 
pri riešení dvojitej celosvetovej krízy súvisiacej so zmenou klímy a stratou biodiverzity, 
ako aj zalesňovania a opätovného zalesňovania s cieľom zvýšiť pokrytie a obnovu pôdy 
s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť, ako sa uvádza v cieli udržateľného rozvoja 
15;

2. zdôrazňuje, že opatrenia EÚ v oblasti spolupráce by mali byť zamerané na riešenie 
zásadných príčin odlesňovania, konkrétne korupcie, slabej správy vecí verejných a 
inštitúcií, zmenšovania občianskeho priestoru, nedostatku vyškoleného personálu a 
vymedzenia lesov, lesnej kriminality a beztrestnosti a neistého vlastníctva pôdy ako 
hlavných príčin nezákonnej ťažby dreva, podvodov, daňových únikov a porušovania 
ľudských práv; zdôrazňuje, že udržateľné plánovanie využívania pôdy s cieľom 
zabezpečiť vlastnícke práva komunít závislých od lesa a domorodých obyvateľov by 
malo byť v centre iniciatív darcov a programov v oblasti poľnohospodárstva a lesného 
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hospodárstva;

3. uznáva význam medzinárodných rámcov, ako sú Dobrovoľné usmernenia Organizácie 
OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pre zodpovednú správu držby pôdy, 
rybolovných zdrojov a lesov v kontexte národnej potravinovej bezpečnosti (VGGT) v 
podobe právnej jasnosti a medzinárodne uznávaných noriem osvedčených postupov pri 
zodpovednom riadení držby pôdy; vyzýva Komisiu, aby podporila šírenie a používanie 
VGGT na celosvetovej, regionálnej a celoštátnej úrovni; zdôrazňuje potrebu účinného 
nezávislého monitorovania a presadzovania vrátane vhodných mechanizmov riešenia 
sporov a sťažností s cieľom zabezpečiť súlad s VGGT;

4. poukazuje na to, že zvyšujúca sa miera odlesňovania a poškodzovania lesov nielenže 
poškodzuje udržateľné lesné hospodárstvo a biodiverzitu, ale má aj nepriaznivý vplyv 
na životy a práva ľudí, napríklad v súvislosti s presídľovaním alebo unikaním od pôdy, 
ak sa neberie ohľad na pozemkové alebo pracovné práva;

5. zdôrazňuje, že IPCC vo svojej osobitnej správe o zmene klímy a pôde výslovne 
zdôrazňuje kritickú úlohu tradičných znalostí, pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít pri poskytovaní služieb a ochrane pôdy a lesov na celom svete, ako aj význam 
zabezpečenia práv vlastníctva pôdy komunitami pre boj proti zmene klímy; pripomína, 
že tieto skupiny spolu s ochrancami životného prostredia sú čoraz viac ohrozené a 
zastrašované skupiny, pričom zároveň vo svojom úsilí o ochranu lesov, pôdy a 
životného prostredia čelia porušovaniu ľudských práv;

6. pripomína, že pôvodné obyvateľstvo, miestne spoločenstvá, drobní poľnohospodári a 
ženy sa vo veľkej miere spoliehajú na nevyhnutné znalosti týkajúce sa lesov; vyzýva 
EÚ, aby zabezpečila uznanie držby pôdy a ľudských práv v rámci sociálnej 
spravodlivosti, a to v súlade s usmerneniami pre VGGT FAO, Deklaráciou OSN o 
právach pôvodného obyvateľstva (UNDRIP) a Dohovorom Medzinárodnej organizácie 
práce (MOP) č. 169, ako aj ich účinnú účasť na navrhovaní a vykonávaní rozvojových 
programov EÚ, ktoré majú vplyv na ne a na presadzovanie opatrení na ochranu lesov, a 
to na základe poznatkov získaných z programu vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v 
lesnom hospodárstve (FLEGT); okrem toho vyzýva EÚ, aby zvýšila transparentnosť a 
zodpovednosť dobrovoľných dohôd o partnerstve;

7. zdôrazňuje, že domorodé ženy a poľnohospodárky majú ústrednú úlohu v ochrane 
lesných ekosystémov; s obavami však upozorňuje na nedostatočné zapojenie žien a ich 
slabé postavenie v rámci procesu riadenia prírodných zdrojov; domnieva sa, že rodová 
rovnosť v lesníckom vzdelávaní zohráva kľúčovú úlohu pri udržateľnom lesnom 
hospodárstve a mala by sa odraziť v akčnom pláne EÚ; 

8. upozorňuje na význam podpory malých a stredných lesníckych podnikov 
prostredníctvom prenosu vedomostí a poskytovania technickej a finančnej pomoci a 
odbornej prípravy; 

9. poukazuje na to, že EÚ má rozsiahle odborné znalosti v oblasti udržateľnej dodávky 
energie a prostredníctvom výskumu a spolupráce by mala sprístupniť a odovzdávať 
poznatky najviac postihnutým krajinám v dôsledku odlesňovania s cieľom dosiahnuť 
ciele trvalo udržateľného obhospodarovania lesov stanovené v Agende 2030;
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10. vyzýva na to, aby odvetvie lesného hospodárstva bolo v nadchádzajúcom nástroji 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) pevne začlenené a aby sa v 
plnej miere využil potenciál vonkajšieho investičného plánu a regionálnych 
mechanizmov kombinovaného financovania, ktoré sa majú využiť pri získavaní 
súkromných finančných prostriedkov na udržateľné lesné hospodárstvo (od ochrany 
existujúceho lesa, po obnovu lesa a zalesňovanie), udržateľný cestovný ruch a 
agrolesníctvo, ako aj o iniciatívy spoločností na odstránenie výrobkov súvisiacich s 
odlesňovaním z ich dodávateľských reťazcov s cieľom dosiahnuť ciele udržateľného 
rozvoja; vyzýva súkromný sektor, aby bol proaktívny v boji proti odlesňovaniu v rámci 
svojich dodávateľských reťazcov a investícií, aby bezodkladne splnil svoje záväzky v 
oblasti nulového odlesňovania a aby zabezpečil úplnú transparentnosť pri plnení svojich 
záväzkov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila účinné vykonávanie VGGT FAO vo 
svojom vonkajšom investičnom pláne; 

11. zdôrazňuje liečebnú funkciu lesov vo vysoko urbanizovaných spoločnostiach v Európe, 
ako aj rastúci význam mestských lesov a stromov v mestách, ktoré majú priame 
pozitívne dôsledky na ľudské zdravie a kvalitu života občanov; zdôrazňuje, že lesy 
prispievajú aj k sociálno-ekonomickému rozvoju vidieckych území na celom svete, a to 
aj prostredníctvom rozdelenia zdrojov v najchudobnejších oblastiach vďaka lesnému 
priemyslu, nedrevárskym lesníckym výrobkom a ekologickému cestovnému ruchu;

12. vyzýva EÚ, aby posilnila svoje normy, pokiaľ ide o povinné zverejňovanie informácií 
zo strany spoločností, ktoré sú prepojené s výrobou alebo spracovaním komodít 
rizikových pre les v rámci revízie smernice o zverejňovaní nefinančných informácií1 
(NFRD), v rámci svojho úsilia o rozšírenie udržateľného financovania;

13. vyzýva EÚ, aby pri svojej spolupráci s rozvojovými krajinami venovala osobitnú 
pozornosť lesom v pobrežných oblastiach, ako sú mangrovníkové lesy, ktoré sú 
osobitne postihnuté zmenou klímy a ľudskou činnosťou a predstavujú veľkú príležitosť 
pre politiky v oblasti ochrany, adaptácie a zmierňovania; 

14. zdôrazňuje, že ochrana biodiverzity a zmierňovanie zmeny klímy sa navzájom 
automaticky nepodporujú; vyzýva na revíziu smernice o obnoviteľných zdrojoch 
energie2 (RED II) tak, aby bola v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ v rámci 
Agendy 2030, Parížskej dohody a Dohovoru o biologickej diverzite, čo by okrem iného 
zahŕňalo zavedenie kritérií sociálnej udržateľnosti a zohľadnenie rizík zaberania pôdy; 
na tento účel zdôrazňuje, že v smernici RED II by sa mali dodržiavať medzinárodné 
normy v oblasti vlastníckych práv, a to dohovor MOP č. 169 a VGGT FAO;

15. vyzýva EÚ, aby naďalej viedla celosvetové úsilie pri vypracúvaní a vykonávaní stratégií 
zmierňovania a adaptácie zameraných na obmedzenie odlesňovania a znehodnocovania 
lesov, podporovala obnovu lesov a zabezpečila zachovanie pokroku dosiahnutého v 
oblasti udržateľného lesného hospodárstva v kontexte Parížskej dohody a cieľov 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 
2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti 
niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ 330, 15.11.2014, s. 1).
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82).
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udržateľného rozvoja;

16. naliehavo vyzýva EÚ, aby rokovala o odlesňovaní, znehodnocovaní lesov a ničení 
prírodných ekosystémov v dvojstranných a regionálnych dialógoch s partnerskými 
krajinami s cieľom nabádať ich, aby zahrnuli lesy a súvisiace opatrenia v oblasti správy 
vecí verejných do svojich vnútroštátne stanovených príspevkov (NDC) podľa Parížskej 
dohody, ako aj do svojich národných stratégií a akčných plánov v oblasti biodiverzity 
(NBSAP) podľa Dohovoru o biologickej diverzite, aby pracovali na medzinárodne 
záväzných systémoch ochrany lesov a koordinovali s medzinárodnými iniciatívami;

17. víta záväzok Komisie zvýšiť udržateľnosť a transparentnosť dodávateľského reťazca; 
pripomína, že samotné dobrovoľné opatrenia a systémy certifikácie nepostačujú na 
zastavenie odlesňovania; vyzýva na prijatie legislatívneho rámca EÚ založeného na 
povinnej náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch komoditného rizika, 
pričom vychádza zo skúseností získaných z existujúcich právnych predpisov, s cieľom 
predchádzať odlesňovaniu a porušovaniu ľudských práv, riešiť ich a zmierňovať ich a 
začleňovať výrobky malých poľnohospodárov do udržateľných dodávateľských 
reťazcov a zároveň zabezpečiť rovnaké podmienky, aby sa zabránilo stratám príjmov v 
rozvojových krajinách a nekalej hospodárskej súťaži; zdôrazňuje, že takýto legislatívny 
rámec by sa mal uplatňovať na všetky hospodárske subjekty v dodávateľskom reťazci a 
byť doplnený spoľahlivým mechanizmom presadzovania vrátane účinných, 
primeraných a odrádzajúcich sankcií za nesúlad; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby 
tento nový právny rámec neviedol k nadmernému administratívnemu zaťaženiu pre 
malé a stredné podniky (MSP); vyzýva Komisiu, aby podporovala takýto regulačný 
rámec na medzinárodnej úrovni v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv; je presvedčený, že stratégia lesného hospodárstva EÚ by 
mala podporovať a zabezpečovať výmenu najlepších postupov a výsledkov v odvetví 
lesného hospodárstva a zlepšovať spoluprácu medzi členskými štátmi;

18. nabáda EÚ, aby pomáhala s posilňovaním sledovania odlesňovania a nezákonných 
aktivít;

19. vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby boli politiky vo všetkých oblastiach v súlade s jej 
záväzkami v oblasti ochrany a obnovy lesov, a zároveň aby presadzovala svoje ciele v 
oblasti biodiverzity a aby globálne dodávateľské reťazce a finančné toky podporovali 
len legálnu, udržateľnú výrobu bez odlesňovania a neviedli k porušovaniu ľudských 
práv; pripomína význam spoľahlivých, súdržných a vykonateľných kapitol o 
udržateľnosti v obchodných dohodách spolu s účinným vykonávaním mnohostranných 
dohôd v oblasti životného prostredia a klímy; vyzýva Komisiu, aby obozretne 
posudzovala vplyvy obchodných dohôd na odlesňovanie v posúdeniach vplyvu na 
udržateľnosť (SIA) a iných relevantných posudzovaniach na základe spoľahlivých 
údajov a metodík hodnotenia. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zahrnula záväzné a 
vynútiteľné ustanovenia s cieľom zastaviť nezákonnú ťažbu dreva, odlesňovanie, 
znehodnocovanie lesov a porušovanie ľudských práv a aby zabezpečila zodpovedné 
správanie podnikov, a to aj prostredníctvom ustanovení zaručujúcich slobodný, 
predchádzajúci a informovaný súhlas pôvodného obyvateľstva a miestnych komunít a 
uznanie vlastníckych práv komunít závislých od lesa a pôvodného obyvateľstva, ako aj 
záväzné mechanizmy dohľadu nad účinným vykonávaním týchto ustanovení a usilovala 
sa o nápravu, a to najmä poskytovaním prístupného mechanizmu na podávanie 
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sťažností; vyzýva EÚ, aby sa zaoberala obchodom s komoditami rizikovými pre lesy 
prostredníctvom nových bilaterálnych partnerstiev s producentskými krajinami, pričom 
by mala vychádzať zo skúseností získaných v rámci FLEGT DDP, pričom pokrok by sa 
mohol čoskoro dosiahnuť pri obchode s kakaom;

20. vyzýva na posilnenie spolupráce EÚ – AKT s cieľom riešiť narastajúci problém 
odlesňovania a dezertifikácie v štátoch AKT prostredníctvom vypracovania akčných 
plánov zameraných na zlepšenie obhospodarovania lesov a ich ochrany s prihliadnutím 
na príčiny odlesňovania v rámci a mimo odvetvia lesného hospodárstva a uznávajúc 
význam tropického dreva pre hospodárstva štátov AKT s lesmi produkujúcimi drevo;

21. vyzýva Komisiu, aby do rozsahu pôsobnosti vymáhateľných protikorupčných 
ustanovení v dohodách o voľnom obchode zahrnula nezákonné praktiky lesného 
hospodárstva, ako sú napríklad stanovovanie neprimerane nízkych cien dreva v 
koncesiách, ťažba chránených stromov, pašovanie lesných produktov cez hranice, 
nezákonná ťažba a spracovanie lesníckych surovín bez licencie;

22. zdôrazňuje, zdravie, životné prostredie a zmena klímy navzájom súvisia; zdôrazňuje, že 
viaceré vedecké štúdie poukazujú na vzájomné prepojenie medzi stratou biodiverzity a 
nárastom výskytu pandémií, najmä zoonotických ochorení spojených s odlesňovaním a 
znehodnocovaním prirodzených biotopov; vyzýva EÚ, aby v rámci vonkajšieho 
rozmeru zelenej dohody rozšírila svoju technickú pomoc a výmenu informácií a 
najlepších postupoch s tretími krajinami v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania 
lesov; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali s medzinárodnými 
organizáciami, ako je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a FAO, s cieľom 
zabrániť v budúcnosti šíreniu zdravotných kríz a pandémií;

23. pripomína, že približne 2,6 miliardy ľudí na celom svete využíva na varenie tradičnú 
biomasu, najmä drevo a drevené uhlie, pričom tri štvrtiny z nich nemajú prístup k 
účinným sporákom; vyzýva EÚ, aby rýchlejšie a silnejšie podporila tretie krajiny, aby 
mohli prejsť na obnoviteľné zdroje energie, čím sa zníži tlak na odlesňovanie súvisiace 
s palivovým využívaním dreva; podporuje opatrenia na zvýšenie lesného porastu a inej 
lesnej pôdy, ak je to relevantné; vyzýva Komisiu, aby riešila kompromisy vyplývajúce 
zo zvýšeného dopytu po dreve v oblasti materiálov, energetiky a biohospodárstva 
prostredníctvom vypracovania kritérií EÚ pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo s 
konkrétnymi referenčnými hodnotami a hraničnými hodnotami a podporou 
zalesňovania ako účinného riešenia na riešenie zmeny klímy a straty biodiverzity;

24. poukazuje na to, že stratégia Komisie pre biohospodárstvo, ktorá je vo veľkej miere 
založená na využívaní biomasy, prináša nové výzvy v oblasti ochrany a obnovy lesov; 
zdôrazňuje, že rastúce využívanie dreva pre biopalivá a bioenergiu vytvára tlak na 
svetové lesy a vyjadruje znepokojenie nad tým, že rastúci dopyt po bioenergetických 
produktoch, ak nie je riadne monitorovaný, by mohol viesť k neudržateľným postupom; 
opakuje, že politika EÚ v oblasti bioenergie by mala reagovať na prísne 
environmentálne a sociálne kritériá a zdôrazňuje potrebu zaviesť prísnejšie kritériá 
lesnej biomasy, aby sa zabránilo odlesňovaniu v zahraničí; preto naliehavo vyzýva EÚ a 
jej členské štáty, aby zabezpečili konzistentnosť medzi politikami v súlade so zásadou 
súdržnosti politík v záujme rozvoja (PCD) stanovenou v článku 208 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);
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25. poukazuje na to, že lesy významne prispievajú k celosvetovej potravinovej bezpečnosti, 
živobytiu a výžive v rozvojových krajinách a sú dôležitým zdrojom príjmov pre miestne 
spoločenstvá; pripomína, že pokrok smerom k udržateľnému poľnohospodárstvu, 
potravinovej bezpečnosti a udržateľnému obhospodarovaniu lesov by sa mali zároveň 
stať kľúčovým prvkom Agendy 2030;

26. pripomína, že približne 80 % globálneho odlesňovania je spôsobených rozširovaním 
pôdy využívanej na poľnohospodárske účely, čo sa ešte zhoršilo v dôsledku iných 
právnych operácií týkajúcich sa alternatívneho využívania pôdy, najmä činností 
zameraných na chov dobytka, ťažby a vrtov, a že spotreba EÚ predstavuje približne 
10 % celosvetového podielu odlesňovania v dôsledku jej vysokej závislosti od krmív a 
poľnohospodárskych komodít, ako je palmový olej, mäso, sója, kakao, kukurica, drevo 
a kaučuk; vyzýva na zavedenie prísnejších kritérií udržateľnosti pre dovoz krmív, aby sa 
zabezpečilo, aby sa v tretích krajinách bielkovinové plodiny pestovali udržateľným 
spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie ani sociálne štruktúry; vyzýva 
Komisiu, aby sa venovala vysokej miere odlesňovania a znehodnocovania lesov v 
súvislosti s výrobkami živočíšneho pôvodu, ako sú mäso, mliečne výrobky a vajcia, a 
aby znížila spotrebu EÚ, pokiaľ ide o komodity rizikové pre lesy;

27. žiada Komisiu a jej členské štáty, aby si zachovali svoj záväzok bojovať proti 
nezákonnej ťažbe dreva a obchodovaniu s nezákonným drevom a komoditami 
rizikovými pre lesy; vyzýva EÚ, aby zabezpečila vysledovateľnosť dreva a výrobkov 
z dreva v celom dodávateľskom reťazci a začlenila lesnícku diplomaciu do svojej 
politiky v oblasti klímy s cieľom podporiť krajiny, ktoré spracúvajú a/alebo dovážajú 
významné množstvá tropického dreva, aby prijali účinné právne predpisy zakazujúce 
dovoz nelegálne vyťaženého dreva;

28. vyzýva Komisiu, aby rozšírila využívanie satelitného systému REDD+ na podporu 
globálneho monitorovania lesných rizík a odlesňovania v spolupráci s rozvojovými 
krajinami a aby posilnila úsilie v oblasti predchádzania prírodným požiarom a 
pripravenosti prostredníctvom spolupráce s rozvojovými krajinami v oblasti nástrojov 
včasného varovania, odolnosti voči katastrofám, opatrení na zníženie rizika, inovácií, 
digitalizácie a prenosu vedomostí; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby spolu so 
súkromným sektorom a ďalšími aktérmi v oblasti rozvoja posúdila nové riešenia v 
oblasti financovania rizika katastrof a poistenia proti katastrofickým udalostiam, ktoré 
postihujú lesy;
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STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

o úlohe EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
(2019/2156(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Karin Karlsbro

(*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. pripomína, že cieľom dohôd o dobrovoľnom partnerstve (DDP) v oblasti 
vymožiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT) je poskytnúť 
právny rámec, ktorý má zabezpečiť, že všetko drevo a výrobky z dreva dovezené do EÚ 
z partnerských krajín v rámci DDP boli vyprodukované legálne; zdôrazňuje, že DDP sú 
vo všeobecnosti určené na podporu systémových zmien v odvetví lesného hospodárstva, 
ktorých cieľom je vybudovať udržateľné lesné hospodárstvo, odstrániť nelegálnu ťažbu 
a podporiť svetové úsilie o zastavenie odlesňovania a degradácie lesov; zdôrazňuje, že 
pre EÚ a jej partnerské krajiny predstavujú DDP dôležitý právny rámec, ktorý 
umožňuje dobrá spolupráca a angažovanosť dotknutých krajín;

2. víta pokrok dosiahnutý prostredníctvom DDP FLEGT a intenzívnejší dialóg medzi 
vládami, priemyslom a občianskou spoločnosťou v niekoľkých krajinách vyplývajúci z 
procesu DDP; konštatuje, že DDP s EÚ doteraz ratifikovalo sedem krajín (Kamerun, 
Stredoafrická republika, Ghana, Indonézia, Libéria, Konžská republika a Vietnam), 
spomedzi ktorých je Indonézia prvým a doteraz jediným partnerom DDP s licenčným 
systémom FLEGT, ktorý je funkčný od roku 2016, a že EÚ uzavrela rokovania a 
parafovala DDP s Hondurasom a Guyanou, pričom v súčasnosti prebiehajú rokovania 
so šiestimi ďalšími krajinami (Pobrežie Slonoviny, Konžská demokratická republika, 
Gabon, Laos, Thajsko a Malajzia); zdôrazňuje, že DDP predstavujú veľmi účinný rámec 
na vytvorenie dobrého partnerstva s týmito krajinami a že by sa mali podporovať nové 
DDP s ďalšími partnermi; je presvedčený, že EÚ by mala pokračovať v spolupráci s 
krajinami DDP FLEGT s cieľom zabezpečiť, aby zostala atraktívnou alternatívou 
vývozných trhov s menej prísnymi environmentálnymi normami; uznáva význam 
nariadenia FLEGT a nariadenia EÚ o dreve pri predchádzaní vstupu nelegálne 
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vyťaženého dreva na trh EÚ; vyzýva EÚ, aby zvýšila objem finančných prostriedkov 
určených na FLEGT; víta pripravovanú kontrolu vhodnosti nariadenia FLEGT a 
nariadenia EÚ o dreve Komisiou ako príležitosť na posilnenie ich presadzovania a 
rozšírenie ich pôsobnosti;

3. zdôrazňuje potrebu ďalšieho zlepšenia vykonávania a presadzovania nariadenia EÚ o 
dreve v záujme čo najlepšieho zachovania udržateľného obchodu s dovážaným a 
domácim drevom a výrobkami z dreva; opakuje svoju požiadavku, aby sa dovoz dreva a 
výrobkov z dreva na hraniciach EÚ dôkladnejšie kontroloval, a tak sa zabezpečilo, že 
dovážané výrobky skutočne budú spĺňať kritériá vstupu do EÚ; zdôrazňuje, že Komisia 
musí zabezpečiť, aby sa colné kontroly v celej EÚ vykonávali podľa rovnakých noriem, 
a to na základe priameho jednotného mechanizmu colnej kontroly v koordinácii s 
členskými štátmi a v plnom súlade so zásadou subsidiarity;

4. pripomína Komisii, aby pri posilňovaní súčasných politík zabezpečila súlad DDP 
FLEGT so všetkými svojimi politikami vrátane politík v oblasti rozvoja, životného 
prostredia, poľnohospodárstva a obchodu; vyzýva Komisiu, aby v rámci budúcich 
bilaterálnych alebo mnohostranných obchodných dohôd rokovala o normách pre dovoz 
dreva s cieľom vyhnúť sa znehodnoteniu úspechov dosiahnutých na základe akčného 
plánu FLEGT s krajinami produkujúcimi drevo;

5. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila podporu kapacít pre krajiny VPA FLEGT s cieľom 
urýchliť realizáciu prijatých záväzkov vrátane boja proti korupcii a greenwashingu a 
aby na vyššiu úroveň pozdvihla dobrú správu vecí verejných a transparentnosť; 
zdôrazňuje, že korupcia spojená s nezákonnou ťažbou dreva by sa mala riešiť v rámci 
obchodnej politiky EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zapracovanie ambicióznejších 
a v plnom rozsahu uplatňovaných ustanovení o udržateľnom lesnom hospodárstve a 
ochrane ekosystémov do kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji do dohôd o voľnom 
obchode vrátane protikorupčných ustanovení súvisiacich s nelegálnou ťažbou; víta 
skutočnosť, že základným prvkom budúcich dohôd bude Parížska dohoda; vyzýva EÚ, 
aby posilnila spoluprácu s organizáciami, ktorých cieľom je predchádzanie globálnej 
trestnej činnosti v oblasti lesného hospodárstva;

6. vyzýva EÚ, aby posilnila medzinárodnú spoluprácu zvýšením úsilia na kľúčových 
medzinárodných fórach vrátane Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD); vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
spôsoby, ktoré by sa mohli vzťahovať na viacstrannú alebo dvojstrannú spoluprácu 
vrátane urýchlenia rokovaní WTO o dohode o environmentálnych statkoch s 
obchodnými partnermi a ďalšími dovážajúcimi krajinami v boji proti odlesňovaniu a 
zmene klímy, ktoré sú dôsledkom dovozu, a to pri súčasnom zabezpečení možností 
legálneho obchodu a posilnení udržateľného obhospodarovania pôdy a 
poľnohospodárstva, ako aj v oblasti držby pôdy a dobrej správy vecí verejných v tretích 
krajinách;

7. so znepokojením konštatuje, že výskum naďalej potvrdzuje znepokojujúcu súvislosť 
medzi zoonotickými ochoreniami, ako je COVID-19, a odlesňovaním, zmenou klímy a 
stratou biodiverzity; 

8. víta oznámenie EÚ z 23. júla 2019 o posilnení opatrení EÚ na ochranu a obnovu 
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svetových lesov; pripomína, že udržateľné a inkluzívne obhospodarovanie a správa 
lesov sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v Agende 2030 pre udržateľný 
rozvoj, Parížskej dohode a európskej zelenej dohode; zdôrazňuje význam opatrení, 
ktoré zabezpečujú súlad dopytu s deklarovanými cieľmi, keďže EÚ je významným 
dovozcom komodít súvisiacich s odlesňovaním, ako je sója, palmový olej, eukalyptus, 
kaučuk, kukurica, hovädzie mäso, koža a kakao, ktoré často vedú ku globálnemu 
odlesňovaniu; zdôrazňuje to, že komodity ako kakao rýchlo ponúkajú príležitosť 
pokroku pri takomto prístupe a poučenie z procesu DDP FLEGT; domnieva sa, že EÚ 
potrebuje zabezpečiť, aby jej podpora smerovala len k dodávateľským reťazcom a 
finančným tokom, ktoré sú udržateľné, bez odlesňovania a nevedú k porušovaniu 
ľudských práv; vyzýva Komisiu, aby vo všetkých budúcich návrhoch týkajúcich sa 
komodít, ktoré prestavujú riziko pre lesy, vychádzala zo skúseností z akčného plánu 
FLEGT, nariadenia EÚ o dreve, nariadenia o nerastných surovinách z konfliktných 
oblastí, smernice o zverejňovaní nefinančných informácií, právnych predpisov o 
nelegálnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove a ďalších iniciatív EÚ 
zameraných na reguláciu dodávateľských reťazcov; so záujmom berie na vedomie 
oznámenie o budúcich návrhoch Komisie o náležitej starostlivosti v celom 
dodávateľskom reťazci výrobkov, ktoré sa majú uvádzať na vnútorný trh; požaduje 
posilnenie úlohy občianskej spoločnosti ako kľúčového zdroja informácií o 
odlesňovaní; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní všetkých takýchto 
návrhov zabezpečila, že takéto komodity a výrobky nebudú spôsobovať odlesňovanie, 
degradáciu lesov, konverziu alebo degradáciu prírodných ekosystémov alebo súvisiace 
porušovanie ľudských práv, a budú sa vzťahovať na celý dodávateľský reťazec a zahŕňa 
usmernenia OECD o spoločenskej zodpovednosti a ľudských právach v obchode, budú 
zlučiteľné s WTO, a aby sa po dôkladnom posúdení zistilo, že návrhy sú funkčné a 
uplatniteľné na všetky subjekty na trhu vrátane MSP;

9. zdôrazňuje, že príčiny odlesňovania presahujú samotné odvetvie lesného hospodárstva a 
týkajú sa širokého spektra otázok, ako je držba pôdy, ochrana práv pôvodného 
obyvateľstva, poľnohospodárske politiky, zmena klímy, demokracia, ľudské práva a 
politická sloboda; pripomína, že domorodé ženy a poľnohospodárky majú ústrednú 
úlohu v ochrane lesných ekosystémov; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o 
celostné riešenie odlesňovania jednotným politickým rámcom a zároveň zabezpečila 
zachovanie ekosystémov; domnieva sa, že rodová rovnosť v lesníckom vzdelávaní je 
kľúčovým bodom udržateľného lesného hospodárstva, čo by sa malo odraziť v akčnom 
pláne EÚ; pripomína význam dodržiavania hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv; podporuje prebiehajúce rokovania o vytvorení záväzného nástroja OSN 
pre nadnárodné korporácie a iné podniky v súvislosti s ľudskými právami a zdôrazňuje 
význam aktívneho zapojenia EÚ do tohto procesu;

10. domnieva sa, že licenčný proces FLEGT je doplnením dobrovoľného osvedčovania 
treťou stranou a je prospešný hlavne pre menšie hospodárske subjekty, ktoré sa často 
snažia o certifikáciu v súkromných systémoch;

11. je presvedčený, že politiky ekologického verejného obstarávania môžu hrať dôležitú 
úlohu pri podpore obchodu s legálnym a udržateľným drevom; konštatuje však, že 
väčšina členských štátov EÚ má povinné politiky obstarávania pre ústredné orgány 
štátnej správy a dobrovoľné politiky pre miestne orgány, ktoré vynakladajú väčšinu 
verejných výdavkov; vyzýva členské štáty, aby skvalitnili svoju štatistiku o objeme 
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dreva, ktoré nakupujú, vrátane údajov o tom, koľko udržateľného dreva, legálneho 
dreva alebo dreva s licenciou FLEGT môže byť súčasťou ich obstarávania;

12. pripomína skutočnosť, že drevo z konfliktných oblastí už je oblasťou opatrení v akčnom 
pláne FLEGT, ale že riešenie tohto problému nebolo sprevádzané dostatočným úsilím; 
vyzýva Komisiu, aby splnila svoj záväzok rozšíriť povinnosti náležitej starostlivosti 
stanovené v nariadení EÚ o dreve s cieľom pokryť drevo z konfliktných oblastí v rámci 
pripravovaného preskúmania;

13. zdôrazňuje, že jednoznačné záväzky bojovať proti odlesňovaniu sú súčasťou všetkých 
nových obchodných dohôd vrátane dohody s Mercosurom a ďalších;

14. vyzýva Komisiu, aby využila nové ustanovenia antidumpingového nariadenia týkajúce 
sa politík v oblasti životného prostredia a klímy;

15. vyzýva EÚ, aby posilnila väzbu medzi obchodnou a rozvojovou politikou, a to aj lepšou 
implementáciou všeobecného systém preferencií EÚ plus (VSP+) v partnerských 
krajinách; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s príjemcami VSP+ na akčných plánoch 
v oblasti lesného hospodárstva s cieľom zabezpečiť účinné plnenie ich 
environmentálnych záväzkov.
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STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k úlohe EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
(2019/2156(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko(*): Juozas Olekas

(*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že hoci poľnohospodári sú stredobodom zabezpečovania našich základných 
poľnohospodárskych a potravinových potrieb, ich práca závisí od prírodných zdrojov, 
ako sú pôda, voda a lesy; konštatuje, že uznanie multifunkčnosti lesov má zásadný 
význam pre správne zvládnutie nášho globálneho lesného dedičstva; zdôrazňuje, že 
hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty – od tradičnej výroby dreva a iných 
výrobkov až po ekosystémové služby, biodiverzitu a ďalšie environmentálne prínosy, 
ako napríklad zachytávanie a ukladanie uhlíka, ktoré zabraňujú erózii pôdy a zlepšujú 
kvalitu ovzdušia a vody – sú navzájom prepojené a vzájomne závislé; zdôrazňuje, že 
tieto aspekty si vyžadujú holistický a koherentný prístup, pokiaľ ide o ochranu, obnovu 
a obhospodarovanie lesov a riešenie problému odlesňovania;

2. pripomína, že mnohí poľnohospodári sú si vedomí toho, že lesy sú neoddeliteľnou a 
nevyhnutnou súčasťou krajiny pre ich príslušné ekologické, hospodárske a sociálne 
funkcie, a že sa rovnako ako v minulosti usilujú chrániť, využívať a regenerovať lesy; 
konštatuje, že niektoré miestne spoločenstvá a pôvodné obyvateľstvo po stáročia 
používalo tradičné poľnohospodárske techniky na zachovanie lesov s osobitným 
chápaním udržateľného využívania pôdy; zdôrazňuje, že v mnohých častiach sveta sú 
práva týchto komunít a obyvateľov ohrozené;

3. zdôrazňuje, že lesy pokrývajú 30 % zemského povrchu a že táto plocha je domovom pre 
80 % biodiverzity Zeme; poukazuje na to, že zachovanie a trvalo udržateľné využívanie 
lesov je aktívnou formou ochrany klímy a má zásadný význam pre blaho našej 
spoločnosti a vidieckych oblastí a že najmä tropické lesy musia zohrávať dôležitú úlohu 
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v boji proti zmene klímy a musia byť podľa toho chránené; opakuje a víta stanovisko 
Komisie načrtnuté v jej oznámení z 23. júla 2019 s názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ 
na ochranu a obnovenie svetových lesov (COM (2019)0352), že pralesy a primárne lesy 
sú nenahraditeľné; naliehavo žiada, aby sa týmto chápaním podporili politické a 
strategické diskusie a účinnosť presadzovania práva s cieľom zachovať a obnoviť tieto 
ekosystémy a ich zvyšky v EÚ a inde;

4. je hlboko znepokojený tým, že napriek úsiliu EÚ a jej členských štátov pravdepodobne 
nebude splnený záväzok EÚ zastaviť odlesňovanie do roku 2020 v rámci cieľov 
udržateľného rozvoja OSN, a preto dôrazne podporuje Komisiu v jej návrhu na 
zintenzívnenie činnosti pri ochrane a obnove lesov sveta; zdôrazňuje skutočnosť, že 
dovoz tovaru súvisiaceho s odlesňovaním, a to buď s plodinami a alebo hospodárskymi 
zvieratami, je významnou hnacou silou odlesňovania; zdôrazňuje, že okrem 
poľnohospodárskych komodít prispievajú aj iné suroviny k masovému odlesňovaniu a 
že na zmiernenie ich negatívneho vplyvu sa bude vyžadovať vyňatie a najvyššia 
ochrana dostatočne veľkých oblastí nedotknutých lesov s cieľom udržať rozsiahle 
ekologické procesy, ktoré majú zásadný význam pre prispôsobenie sa lesov zmene 
klímy; ďalej zdôrazňuje, že existujúce právne ustanovenia a vykonávacie pravidlá 
týkajúce sa environmentálnej a sociálnej udržateľnosti výroby sa musia vykonávať, aby 
boli účinné; domnieva sa, že EÚ musí riešiť úroveň dopytu po komoditách, ktoré 
predstavujú riziko pre lesy, vrátane poľnohospodárstva, a to podporou miestnych 
zdrojov a podporou zákonne a udržateľne získavaných hospodárskych zvierat, s väčším 
dôrazom na pasenie na pastvinách;

5. zdôrazňuje, že odlesňovanie dažďových lesov vyvolané zmenou využívania pôdy 
znižuje potenciál sekvestrácie uhlíka, a tým významne prispieva k zvýšeniu emisií 
skleníkových plynov;

6. poukazuje na to, že štyri hlavné systémy certifikácie palmového oleja (RSPO14, 
ISCC15, MSPO16 a ISPO17) sa výrazne líšia, pokiaľ ide o ich požiadavky, účinnosť, 
zavádzanie a transparentnosť; zdôrazňuje skutočnosť, že boli zistené nezrovnalosti v ich 
vykonávaní a presadzovaní a že žiadny z týchto systémov nepokrýva všetky 
environmentálne a sociálne otázky, ktoré sú obsiahnuté v politických cieľoch EÚ a 
OSN; naliehavo žiada, aby sa systémy certifikácie zodpovedajúcim spôsobom upravili a 
aby sa vytvorili dodávateľské reťazce, ktoré nie sú spojené s odlesňovaním;

7. uznáva význam riadneho obhospodarovania lesov a poľnohospodárskych plôch; 
domnieva sa preto, že všetky ďalšie opatrenia sa musia zaoberať otázkami, ako je 
prevencia neudržateľného využívania pôdy a postupov riadenia, zvládanie prírodných 
rušivých faktorov a zmierňovanie zmeny klímy, ako aj riešenie globálneho 
odlesňovania; zdôrazňuje, že takéto problémy spôsobujú závažné environmentálne a 
sociálne náklady vrátane straty biodiverzity v dôsledku ničenia a trieštenia prirodzených 
biotopov (vrátane biotopov ohrozených druhov) a majú negatívny vplyv na živobytie 
miestnych komunít nehľadiac na ich práva a záujmy;

8. poznamenáva, že sociálny a hospodársky význam poľnohospodárstva narastá, lebo  
svetová populácia rastie a vyžaduje si zvýšenú výrobu potravín a poľnohospodárskych 
komodít pri súčasnom zmierňovaní zmeny klímy; so znepokojením berie na vedomie 
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odhad, že 14 % svetových potravín sa stráca pri zbere, porážke a spracovaní1, a 
zdôrazňuje, že treba prijať jednotné opatrenia na predchádzanie potravinovým stratám a 
plytvaniu potravinami v rámci potravinového reťazca a rýchlo reagovať na krízy, ktoré 
by mohli spôsobiť nedostatok potravín;

9. upozorňuje na ministerské vyhlásenie o prínose lesov pre klímu z Katovíc v rámci 
Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCC), ktoré 
prijalo medzinárodné spoločenstvo 12. decembra 2018 a v ktorom sa zdôrazňuje 
význam lesov a používania dreva na ochranu klímy a tieto otázky sa umiestňujú do 
kontextu iných medzinárodných cieľov a rozhodnutí týkajúcich sa lesov; konštatuje, že 
ako sa uvádza vo vyhlásení, tieto ciele možno dosiahnuť len multifunkčným aktívnym 
obhospodarovaním lesov, čo znamená stratégiu hospodárenia, ktorá zohľadňuje a 
vyvažuje všetky ciele súvisiace s lesmi, ako sú ukladanie uhlíka, ochrana druhov a 
pôdy, ťažba surovín, rekreácia a výroba potravín;

10. zdôrazňuje zásadnú úlohu lesného hospodárstva spolu s poľnohospodárstvom pri riadení 
prírodných zdrojov a využívaní pôdy vo vidieckych oblastiach EÚ a vo svete; v tejto 
súvislosti uznáva, že v otázke obhospodarovania lesov, vlastníctva lesov, agrolesníctva 
existujú medzi členskými štátmi rozdiely, ako aj v ich možnostiach;

11. zdôrazňuje, že treba zaviesť podporné programy na obnovu a reintegráciu 
degradovaných pôd, ktoré nie sú vhodné na poľnohospodárstvo v rámci lesného alebo 
poľnohospodárskeho cyklu;

12. zdôrazňuje, že treba podporovať výrobu a využívanie tovaru pochádzajúceho z 
udržateľných zdrojov tým, že sa budú podporovať dodávateľské reťazce s nulovými 
emisiami a zakážu sa výrobky, ktoré nespĺňajú normy EÚ alebo prispievajú k 
odlesňovaniu pri vstupe na trh EÚ; zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia dodávok tovaru 
udržateľným spôsobom treba zaviesť povinnú náležitú starostlivosť a právne záväzné 
kritériá udržateľnosti pre komodity ohrozujúce lesy, zlepšiť vysledovateľnosť a 
transparentnosť v dodávateľskom reťazci a chrániť pred javmi, ktoré využívajú 
neprimerané sledovanie; ďalej konštatuje, že treba dodržiavať záväzky, ktoré sme prijali 
v newyorskom vyhlásení o lesoch (UNFCC); zdôrazňuje okrem toho výhodu, ktorá sa 
má získať zavedením systému certifikácie EÚ, ktorý umožní okamžité pozastavenie 
dovozu v prípade, keď satelitné snímky odhalia oblasti odlesňovania; poukazuje na 
možnosť zavedenia systému označovania a certifikácie pre výrobky, ktoré neprispievajú 
k odlesňovaniu a ktoré sa dovážajú do EÚ, a začlenenie aspektov, ktoré s odlesňovaním 
nemajú nič spoločného, do obchodných dohôd EÚ a iných mnohostranných dohôd; 
konštatuje, že v niektorých krajinách existujú dobrovoľné a iné druhy systémov 
označovania dreva a iných výrobkov; zastáva však názor, že jednotný systém by však 
pomohol zvýšiť informovanosť, ako aj získať kvantitatívny prehľad o celosvetových 
trendoch;

13. žiada Komisiu, aby pravidelne predkladala správu o trendoch odlesňovania a využívania 
oblastí s vysokými zásobami uhlíka, ako sú rašeliniská, v tretích krajinách;

14. zdôrazňuje, že treba naďalej podporovať udržateľnú bioekonomiku, potrebné 
nahrádzanie fosílnych materiálov a spotrebu tovaru pochádzajúceho z udržateľných 

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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zdrojov zavedením systému označovania a certifikácie pre výrobky, ktoré neprispievajú 
k odlesňovaniu a ktoré sa dovážajú do EÚ, a začlenenie aspektov, ktoré s odlesňovaním 
nemajú nič spoločného, do obchodných dohôd EÚ a iných mnohostranných dohôd;

15. zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť inkluzívne partnerstvo s tretími krajinami s cieľom 
posilniť udržateľné obhospodarovanie pôdy a poľnohospodárstvo spolu s dobrou 
správou vecí verejných, najmä pokiaľ ide o držbu pôdy a lesov, keďže ide o vládne 
zodpovednosti v oblasti boja proti odlesňovaniu, ktoré môžu externé zainteresované 
strany riešiť len čiastočne; pripomína, že partnerský prístup podporujúci lepšiu správu 
vecí verejných musí dodržiavať práva pôvodného obyvateľstva, drobných 
poľnohospodárov a miestnych komunít a umožňovať procesy za účasti viacerých 
zainteresovaných strán v producentských krajinách; zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť 
udržateľné a transparentné poľnohospodárske hodnotové reťazce prostredníctvom 
obchodných dohôd, ktoré neumožnia vstup poľnohospodárskych výrobkov do EÚ, ktoré 
nie sú v súlade s našimi normami a hodnotami, pokiaľ ide o ochranu lesov; zdôrazňuje, 
že treba do budúcich obchodných dohôd zahrnúť ochranné doložky, ktoré EÚ umožnia 
pozastaviť dovoz príslušných výrobkov z regiónov alebo krajín, v ktorých dochádza k 
odlesňovaniu; zdôrazňuje ďalej, že takéto dohody by mali obsahovať záväzné a 
vymáhateľné ustanovenia týkajúce sa ochrany lesov a ochrany pred porušovaním 
ľudských práv, najmä vo vzťahu k pozemkom komunít;

16. berie do úvahy globálnu podporu ochrany svetových lesných ekosystémov vrátane 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín a ich biotopov, keď žiada naliehavé opatrenia na 
ochranu lesov na celom svete a zabezpečenie udržateľných globálnych dodávateľských 
reťazcov;

17. žiada, aby sa v prípade všetkých výrobkov, ktoré celosvetovo prispievajú k 
odlesňovaniu, zakázal vstup na vnútorný trh EÚ;

18. nabáda na vykonávanie podporných opatrení zameraných na zvýšenie 
poľnohospodárskej produktivity v cieľových krajinách s cieľom znížiť sociálny a 
ekonomický tlak na odlesňovanie a využívanie rašelinísk;

19. zdôrazňuje, že palmový olej v rámci komerčného poľnohospodárstva je významným 
faktorom odlesňovania v alarmujúcom rozsahu v krajinách juhovýchodnej Ázie, zatiaľ 
čo pestovanie sóje na výživu zvierat prispieva k odlesňovaniu v Južnej Amerike;

20. zdôrazňuje, že treba dosiahnuť ďalší významný pokrok pri vypracúvaní a vykonávaní 
stratégie EÚ pre bielkovinové plodiny a zabezpečovaní stabilnej produkcie 
bielkovinových plodín v rámci EÚ s cieľom obmedziť nebezpečie odlesňovania 
spojeného s týmito plodinami v iných regiónoch sveta a znížiť závislosť od dovozu a 
znížiť tlak na lesy z dôvodu zmeny využívania pôdy; zdôrazňuje, že takýto pokrok by sa 
mal dosiahnuť okrem iného rozšírením striedania plodín spolu s podporou a 
poradenstvom pre poľnohospodárov v oblastiach vhodných na pestovanie 
bielkovinových plodín a že takéto opatrenia by znížili závislosť od dovozu, 
odlesňovanie, degradáciu a tlak na lesy v dôsledku zmeny využívania pôdy; vyzýva na 
zavedenie kritérií trvalej udržateľnosti pre dovoz rastlinných bielkovín;

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa do právneho rámca začlenila platforma 
viacerých zainteresovaných strán, ktorá bude v plnej miere zahŕňať všetky príslušné 
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zainteresované strany;

22. zdôrazňuje význam ďalšieho rozvoja a zlepšovania existujúcich systémov, ako je akčný 
plán EÚ pre vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve, dobrovoľné 
partnerské dohody s účasťou občianskej spoločnosti, program OSN v oblasti znižovania 
emisií z odlesňovania a degradácie lesov (REDD +) a súčasné právne predpisy , ako je 
nariadenie o dreve2, ako aj význam podpory súčasných dobrovoľných systémov; 
zdôrazňuje, že takéto systémy sú dôležité na zníženie administratívneho zaťaženia 
členských štátov, uľahčenie prenosu znalostí a zvýšenie informovanosti a povedomia o 
zodpovednosti medzi partnerskými krajinami mimo EÚ, a najmä na riešenie zákonnosti 
pôvodu dreva prostredníctvom spoľahlivého a včasného presadzovania právnych 
predpisov v EÚ aj inde;

23. zastáva názor, že rámec politiky EÚ by sa mal zaoberať hybnými silami odlesňovania, 
čím by sa zabezpečila súdržnosť politík súvisiacich s lesmi, znížil tlak na lesy; zastáva 
názor, že takouto rámcovou politikou by sa podporilo ešte inovačnejšie a účinnejšie 
poľnohospodárstvo v rámci EÚ aj mimo nej a obmedzili by sa potravinové straty v 
celom potravinovom reťazci prostredníctvom nových technológií; poukazuje na to, že 
rámcové ciele možno splniť tak, že sa poľnohospodárom poskytne jednoduchý prístup k 
finančným prostriedkom, aby mohli získať najmodernejšie technológie pre vysoko 
precízne poľnohospodárstvo; domnieva sa, že vysoký dopyt po potravinách by sa mal 
riešiť prostredníctvom technickej pomoci, spolupráce medzi poľnohospodárskymi 
organizáciami a prenosu znalostí;

24. zdôrazňuje, že reforma lesného hospodárstva musí viesť k využívaniu postupov 
integrovaného obhospodarovania lesov na celom svete, lebo len takto možno naplno 
využiť potenciál multifunkčného lesného hospodárstva; konštatuje, že integrované lesné 
hospodárstvo je založené na udržateľnej produkcii dreva ako prírodnej suroviny a 
využívaní udržateľného potenciálu všetkých foriem dreva;

25. zdôrazňuje význam udržateľného obhospodarovania lesov vrátanie školenia v rámci EÚ 
a v tretích krajinách ako základného faktora pri zabezpečovaní príjmov vlastníkov 
lesov, ľudí žijúcich alebo pracujúcich v lesoch a poľnohospodárov v rámci 
agrolesníctva, pri zvyšovaní biodiverzity a sekvestrácie uhlíka v rámci lesov a 
zvyšovaní ich odolnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam podpory vlastníkov lesov, 
a najmä zohľadnenia podmienok pre vlastníkov malých lesov;

26. zdôrazňuje úlohu agrolesníckych systémov vrátane extenzívnych lesných pastvín pri 
zachovaní biodiverzity, zmierňovaní zmeny klímy a prispôsobovaní sa tejto zmene ako 
postupu s vysokým potenciálom sekvestrácie uhlíka; zdôrazňuje, že v suchom období to 
predstavuje významný zdroj krmiva pre zvieratá a diverzifikáciu výroby, a to aj na 
účely biohospodárstva; zdôrazňuje, že terénne štúdie ukazujú, že agrolesníctvo využíva 
pôdu efektívnejšie než monokultúrne postupy, a preto má potenciál znížiť tlak na iné 
ekosystémy vrátane lesov; vyzýva na zmenu pravidiel s cieľom uľahčiť regeneráciu a 
obnovu existujúcich agrolesníckych systémov a vyzýva na vytvorenie nových;

27. zdôrazňuje, že znižovanie spotrebného tlaku má zásadný význam pre ochranu lesov; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že by sa malo podporovať kaskádové využívanie dreva ako 

2 Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 2.
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suroviny; poukazuje na to, že drevo poskytuje ekologické služby len vo výrobkoch s 
dlhou životnosťou, ako je nábytok alebo budovy;

28. zdôrazňuje, že obchodné dohody s krajinami mimo EÚ by mali obsahovať ustanovenia 
týkajúce sa udržateľného obhospodarovania lesov a zodpovedného podnikania, ako aj 
záväzky týkajúce sa účinného vykonávania Parížskej dohody;

29. je veľmi znepokojený správami o nezákonnej ťažbe dreva a inej súvisiacej trestnej 
činnosti zameranej na lesníkov a lesných strážcov, v tretích krajinách a v EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby naďalej rozhodne konali s cieľom predchádzať nezákonnej 
ťažbe dreva a bojovať proti nej, a to najmä s cieľom chrániť posledné staré lesné 
porasty v Európe, a to aj presadzovaním existujúcich právnych predpisov EÚ, a teda 
uplatňovaním primeraných, odrádzajúcich a účinných sankcií v prípadoch porušenia 
práva EÚ;

30. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť informovanosť verejnosti o sociálnych a 
ekonomických dôsledkoch nezákonnej ťažby dreva a trestných činov súvisiacich s 
lesmi;

31. zdôrazňuje, že v správe Európskej environmentálnej agentúry s názvom Životné 
prostredie Európy – stav a perspektíva 2020 sa zistilo, že len jedna tretina lesných 
biotopov uvedených v smernici o biotopoch3 je v priaznivom stave ochrany a že stav 
ochrany lesných biotopov a druhov sa od roku 2013 zlepšil len v malom rozsahu, a to aj 
napriek vykonávaniu stratégie lesného hospodárstva EÚ; zdôrazňuje, že na správu 
týchto lokalít a zabezpečenie presadzovania smernice o biotopoch sú potrebné 
dostatočné zdroje;

3 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

o úlohe EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
(2019/2156(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Mauri Pekkarinen

PA_NonLeg

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže udržateľná a účinná politika lesného hospodárstva vyžaduje spoľahlivé 
informácie o lesných zdrojoch, ich stave, spôsobe ich riadenia a využívania, ako aj 
spoľahlivé informácie o zmene využívania pôdy; 

B. keďže lesy a hodnotový reťazec lesného hospodárstva majú zásadný význam pre ďalší 
rozvoj obehového biohospodárstva, keďže zabezpečujú pracovné miesta a hospodársku 
prosperitu vo vidieckych a mestských oblastiach, zmierňujú zmeny klímy a poskytujú 
výhody súvisiace so zdravím; 

1. pripomína, že sa od EÚ a členských štátov očakáva prijatie naliehavých opatrení na 
ochranu a obnovu lesov s cieľom plniť ich záväzky vyplývajúce z cieľov OSN v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, Parížskej dohody, globálneho strategického plánu pre 
biodiverzitu na roky 2011 – 2020, strategického plánu OSN pre lesy a jeho globálnych 
cieľov v oblasti lesov;

2. je hlboko znepokojený, pretože napriek úsiliu EÚ a jej členských štátov sa záväzok EÚ 
zastaviť odlesňovanie do roku 2020 v rámci cieľov udržateľného rozvoja 
pravdepodobne nesplní; preto dôrazne podporuje Komisiu v jej návrhu zintenzívniť 
opatrenia na ochranu a obnovu svetových lesov;

3. zdôrazňuje, že globálne odlesňovanie a degradácia lesov sú vážne problémy, a preto víta 
oznámenie Komisie z 23. júla 2019 s názvom Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a 
obnovu svetových lesov (COM (2019)0352); 

4. berie na vedomie priority opatrení stanovené v oznámení a vyjadruje svoj záväzok 
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aktívne sa zapájať do ďalšieho rozvoja opísaných opatrení s cieľom zabezpečiť ich 
účinnosť a komplementárnosť a vyzýva na ich následné posilnenie a riadne 
vykonávanie; zdôrazňuje potrebu celostného prístupu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
opatrenia opierali o tri piliere udržateľnosti, a to konkrétne o environmentálnu, 
hospodársku a sociálnu udržateľnosť; 

5. zdôrazňuje, že udržateľné obhospodarovanie lesov môže zabrániť odlesňovaniu a má 
pozitívny vplyv na zdravie a rôznorodosť lesov; zabezpečuje sekvestráciu CO2a 
ukladanie oxidu uhličitého v odolných rastúcich lesoch; zabezpečuje ukladanie oxidu 
uhličitého v produktoch z vyťaženého dreva; a zabezpečuje tiež obnoviteľnú surovinu 
šetrnú voči klíme, ktorá by mohla nahradiť energeticky náročné materiály a fosílne 
palivá;

6. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať na všetkých úrovniach inkluzívne partnerstvo s 
tretími krajinami s cieľom posilniť udržateľné obhospodarovanie pôdy a 
poľnohospodárstvo, ako aj držbu pôdy a dobrú správu, obehové hospodárstvo založené 
na dreve, ktoré neprispieva k odlesňovaniu, a ďalej rozvíjať silné vzťahy medzi nimi v 
boji proti odlesňovaniu a zároveň dodržiavať práva pôvodného obyvateľstva, drobných 
poľnohospodárov a miestnych komunít; 

7. poznamenáva, že je dôležité zabezpečiť, aby sa téma odlesňovania stala súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a pomôcť partnerským krajinám pri tvorbe a 
zavádzaní vnútroštátnych rámcov pre oblasť lesného hospodárstva a udržateľného 
lesného hospodárstva s ohľadom na rôzne typy obhospodarovania lesov v členských 
štátoch; zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne rámce musia odrážať domáce potreby, ako aj 
globálne záväzky; zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť stimulačné mechanizmy pre 
drobných poľnohospodárov s cieľom zachovať a zlepšiť ekosystém a produkty 
poskytované udržateľným lesným hospodárstvom a poľnohospodárstvom. 

8. zdôrazňuje, že program Horizont 2020 už financoval významný výskum a inovácie pri 
prechode na udržateľnejšie postupy využívania pôdy a dodávateľské reťazce s cieľom 
zastaviť odlesňovanie a degradáciu lesov; žiada o zvýšenie financovania, aby bolo 
možné v rámci programu Horizont Európa pokračovať v poskytovaní podpory v týchto 
oblastiach; 

9. zdôrazňuje potrebu podpory vykonávania nariadenia EÚ o dreve (EUTR)30 s cieľom 
zabrániť vstupu nezákonne získaného dreva na jednotný európsky trh;

10. zdôrazňuje potrebu stimulácie súkromných investícií s cieľom riešiť príčiny 
odlesňovania a plniť ciele udržateľného rozvoja a Parížskej dohody; zdôrazňuje preto 
význam konkurenčného regulačného prostredia a potrebu v plnej miere zapojiť 
zainteresované strany do všetkých fáz politického procesu;

11. zdôrazňuje, že je potrebné ďalej posúdiť dodatočné regulačné a neregulačné opatrenia 
na strane dopytu, ktoré sú v súlade s WTO, s cieľom zabezpečiť spoločné chápanie 
dodávateľských reťazcov, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu; zdôrazňuje, že je 
potrebné zvýšiť transparentnosť dodávateľského reťazca a minimalizovať riziko 

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú 
povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, 
s. 23).
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odlesňovania vo všeobecnosti a odlesňovanie spojené s dovozom komodít do EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby iniciovala dialóg s inými spotrebiteľskými krajinami o 
dodávateľských reťazcoch, financiách a investíciách, ktoré neprispievajú k 
odlesňovaniu;

12. vyzýva Komisiu, aby podporovala a stimulovala inovácie a iniciatívy, ktorých hybnou 
silou je priemysel, s cieľom rozvíjať udržateľnosť v hodnotových reťazcoch;

13. vyzýva Úniu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi podporovala monitorovanie 
odlesňovania a degradácie lesov využívaním údajov získaných pozorovaním Zeme z 
rôznych zdrojov a vyvinutím satelitov na podrobnejšie snímkovanie pevniny s cieľom 
presne monitorovať odlesňovanie v reálnom čase; poznamenáva, že poskytnuté 
informácie by boli cenným nástrojom boja proti odlesňovaniu na celom svete;

14. vyzýva Komisiu, aby zvýšila transparentnosť dodávateľských reťazcov, minimalizovala 
riziko odlesňovania pre priemysel a spotrebiteľov, a tým prispela k zabezpečeniu toho, 
že dodávateľské reťazce neprispievajú k odlesňovaniu;

15. zdôrazňuje, že treba sprísniť v súčasnosti už existujúce normy a certifikačné systémy 
namiesto zavádzania nových noriem a certifikátov do pravidiel a že normy a 
certifikačné systémy musia byť v súlade s pravidlami WTO;

16. vyzýva tiež na zvyšovanie informovanosti medzi spotrebiteľmi a priemyselnými 
podnikmi v EÚ o potrebe znížiť vplyv našej spotreby na pôdu a nabáda ľudí, aby 
spotrebúvali produkty z dodávateľských reťazcov, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, a 
aby biohospodárstvo EÚ takéto dodávateľské reťazce vytváralo;

17. opakovane vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh európskeho právneho 
rámca založeného na náležitej starostlivosti s cieľom zabezpečiť udržateľné 
dodávateľské reťazce, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, v prípade všetkých výrobkov 
uvádzaných na trh EÚ v súlade s medzinárodnými normami a záväzkami; trvá na tom, 
aby boli takéto právne predpisy spojené s účinným mechanizmom presadzovania a aby 
obsahovali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za ich porušenie.



RR\1210659SK.docx 51/54 PE648.567v03-00

SK

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VÝBOROM POŽIADANÝM O STANOVISKO

Dátum prijatia 28.5.2020

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

54
1
23

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard 
Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel 
Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Klaus 
Buchner, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo 
Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, 
Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina 
Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez 
Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart 
Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert 
Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán 
Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, 
Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa 
Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan 
Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri 
Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, 
Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Jérôme Rivière, Robert 
Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie 
Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos 
Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Jutta Paulus, Edina Tóth



PE648.567v03-00 52/54 RR\1210659SK.docx

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO

54 +
GUE/NGL Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias, Sira Rego

NI Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols

PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy 
Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, 
Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria 
Spyraki, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, 
Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

1 -
ECR Robert Roos

23 0
ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen 

Tošenovský

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Jérôme 
Rivière, Isabella Tovaglieri

NI Ignazio Corrao

Verts/ALE François Alfonsi, Michael Bloss, Klaus Buchner, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, 
Marie Toussaint

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania



RR\1210659SK.docx 53/54 PE648.567v03-00

SK

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia 7.7.2020

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

66
2
9

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara 
Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, 
Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro 
Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo 
Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan 
Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, 
Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia 
Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, 
Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra 
Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta 
Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, 
Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, 
Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick 
Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna 
Zalewska

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Catherine Chabaud, Norbert Lins, Vincenzo Sofo, Maria Spyraki, Inese 
Vaidere, Lucia Vuolo



PE648.567v03-00 54/54 RR\1210659SK.docx

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

66 +
GUE/NGL Malin BJÖRK, Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NI Eleonora EVI

PPE Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès 
EVREN, Adam JARUBAS, Ewa KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Norbert LINS, Fulvio 
MARTUSCIELLO, Liudas MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Stanislav 
POLČÁK, Maria SPYRAKI, Edina TÓTH, Inese VAIDERE, Pernille WEISS, Michal WIEZIK

RENEW Pascal CANFIN, Catherine CHABAUD, Martin HOJSÍK, Jan HUITEMA, Frédérique RIES, María Soraya 
RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

S&D Nikos ANDROULAKIS, Marek Paweł BALT, Monika BEŇOVÁ, Simona BONAFÈ, Delara BURKHARDT, 
Sara CERDAS, Tudor CIUHODARU, Miriam DALLI, Jytte GUTELAND, Javi LÓPEZ, César LUENA, 
Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo WÖLKEN

ID Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN, Silvia SARDONE, 
Vincenzo SOFO, Lucia VUOLO

VERTS/ALE Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, 
Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

2 -
ID Teuvo HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER

9 0
ECR Sergio BERLATO, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Ryszard Antoni LEGUTKO, Rob ROOKEN, 

Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

RENEW Fredrick FEDERLEY, Andreas GLÜCK

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


