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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. konštatuje častejšie využívanie palmového oleja na výrobu biopaliva a v spracovaných 

potravinách, kde jeho využitie v porovnaní s inými rastlinnými olejmi vzrástlo, pričom asi 

50 % baleného tovaru v súčasnosti obsahuje palmový olej; 

2. konštatuje, že palmový olej tvorí asi jednu tretinu celkovej spotreby rastlinného oleja a 

približne 60 % svetového obchodu s rastlinnými olejmi; 

3. je znepokojený možným rizikom, ktoré pre životné prostredie a spoločnosť predstavuje 

predpovedaný trojnásobný nárast celosvetového dopytu po palmovom oleji v 

nadchádzajúcich desaťročiach; 

Použitie iných tukov a olejov 

4. poznamenáva, že agropotravinársky priemysel používa palmový olej ako prísadu a/alebo 

náhradu kvôli jeho produktivite a chemickým vlastnostiam, napríklad jednoduchému 

skladovaniu, bodu topenia a nižšej cene ako suroviny;  

5. poznamenáva tiež, že výlisky z palmových jadier sa v EÚ používajú ako živočíšne 

krmivo, najmä na výkrm dojníc a hovädzieho dobytka;  

6. konštatuje, že výlisky/vedľajšie produkty repky olejnej sa môžu využívať aj ako živočíšne 

krmivo bohaté na bielkoviny, ktoré môže znížiť závislosť od svetového dovozu sójových 

zŕn; 

7. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sociálne, zdravotné a environmentálne normy sú v EÚ 

prísnejšie;  

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby namiesto toho zaviedli politiku na lepšie využitie 

bohatých zásob maslového tuku vyrobeného v EÚ s cieľom znížiť závislosť od 

palmového oleja dovážaného z tretích krajín; 

Označovanie 

9. víta ustanovenie nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách 

spotrebiteľom, ktorým sa ukladá povinnosť označovania druhu rastlinných olejov vrátane 

palmového oleja v zozname zložiek balených potravín;  

10. trvá na tom, aby členské štáty a spracovávatelia vykonávali toto povinné označovanie, a 

tým umožnili vysledovateľnosť a informované rozhodovanie o nákupe;  

11. konštatuje veľký potenciál využívania digitálnych prostriedkov z hľadiska poskytovania 

informácií spotrebiteľom o udržateľnosti palmového oleja v spracovaných potravinách, 

napríklad prostredníctvom aplikácií na skenovanie čiarových kódov; 

12. vyzýva Komisiu, aby poskytla komplexné údaje o využívaní a spotrebe palmového oleja v 
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Európe a jeho dovoze do EÚ; 

Zdravie 

13. zdôrazňuje zistenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)1 a iných štúdií, 

podľa ktorých spracované rastlinné oleje, a najmä palmový olej, obsahujú karcinogénne 

kontaminanty, ktoré sa vytvárajú počas rafinácie alebo pri vysokých teplotách a môžu mať 

vplyv na zdravie;  

14. naliehavo vyzýva členské štáty, aby naďalej zabezpečovali súlad s právnymi predpismi v 

oblasti potravinovej bezpečnosti a označovania výrobkov vyrobených s použitím 

rastlinných tukov vrátane palmového oleja; 

15. so znepokojením poznamenáva, že v niektorých členských štátoch sa palmový olej 

naďalej používa pri výrobe mliekarenských výrobkov, ako je syr, a to bez toho, aby táto 

skutočnosť bola uvedená na výrobku, čo je pre spotrebiteľov zavádzajúce; 

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonávali kampane, ktorými budú spotrebiteľov 

informovať o osobitných vlastnostiach palmového oleja s cieľom chrániť ich zdravie a 

povzbudiť informovanú spotrebu; 

Hnacie sily odlesňovania a geografický rozsah/dosah 

17. poznamenáva, že produkcia palmového oleja je v tropických oblastiach hlavnou hnacou 

silou odlesňovania, ktoré dosahuje znepokojivý rozsah;  

18. poznamenáva, že 73 % svetového odlesňovania je spôsobených čistením pôdy pre 

poľnohospodárske komodity, pričom 40 % svetového odlesňovania je zapríčinených 

konverziou na monokultúrne plantáže palmy olejovej2;  

19. poznamenáva, že palmový olej sa vyrába väčšinou v Malajzii a Indonézii, ktoré spolu 

tvoria približne 85 % svetovej produkcie, pričom výrazná alebo rastúca výroba je aj v 

Papue Novej Guiney, Libérii, Konžskej demokratickej republike, Kolumbii a Peru;  

20. konštatuje tiež veľký rozsah a zrýchlenie transformácie, pri ktorej sa v týchto siedmich 

vývozných krajinách oblasti upravené na palmový olej dvojnásobne alebo trojnásobne 

rozšírili, čo znamená až 15 % stratu lesného porastu len v priebehu desaťročia;  

21. berie na vedomie zložitosť faktorov, ktoré poháňajú svetové odlesňovanie, ako je čistenie 

pôdy na chov dobytka alebo pestovanie orných plodín, najmä na produkciu sójového 

krmiva pre živočíšnu výrobu v EÚ, ako aj na palmový olej, rozrastanie mestských oblastí, 

ťažbu dreva a iné intenzívne poľnohospodárske činnosti;  

22. uznáva, že je potrebný komplexný prístup, ktorý zohľadní všetky hnacie sily 

                                                 
1 Vestník EFSA (EFSA Journal) 2016;14(5):4426 [159 s.], 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2193.pdf. 
2 Vplyv spotreby EÚ na odlesňovanie: Komplexná analýza vplyvu spotreby EÚ na odlesňovanie, 2013, 

Európska komisia, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf 

(s. 56). 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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odlesňovania, pričom konať a spolupracovať musia produkujúce i spotrebiteľské krajiny; 

Environmentálne vplyvy  

23. uznáva dôležitosť zachovania dažďového pralesa a biodiverzity; je hlboko znepokojený 

konverziou biologicky extrémne rôznorodého tropického pralesa na monokultúrne 

plantáže palmy olejovej za cenu nenahraditeľných prirodzených biotopov a ekosystémov, 

v ktorých žije nespočetné množstvo kriticky ohrozených a endemických druhov;  

24. berie na vedomie účinky veľkých monokultúr palmy olejovej, v dôsledku ktorých vzrastá 

výskyt škodcov, znečisťovanie vody z agrochemikálií a eróziu pôdy, čo má vplyv na 

záchyt uhlíka a ekológiu celého regiónu a bráni migrácii živočíšnych druhov;  

25. poznamenáva, že vypaľovanie tropických lesov a rašelinných pôd okrem iného na účely 

premeny pôdy na poľnohospodársko-potravinárske a energetické systémy sa spája s 

vážnym poškodzovaním životného prostredia vrátane uvoľňovania veľkého množstva 

skleníkových plynov; 

Vplyv na miestne spoločenstvá, zaberanie pôdy a malí poľnohospodári 

26. berie na vedomie veľmi negatívne účinky konverzie na monokultúrne plantáže palmy 

olejovej na obyvateľov lesa vrátane malých poľnohospodárov, ktorým sa v čoraz väčšej 

miere zaberá pôda alebo sú presúvaní do menej úrodných oblastí;  

27. so znepokojením berie na vedomie častý výskyt ťažby dreva, zaberania pôdy alebo 

nezákonného získavania pôdy určenej na plantáže; ďalej konštatuje, že ničením 

dažďových pralesov sa zároveň ničí živobytie týchto spoločenstiev; 

28. konštatuje sociálnu nespravodlivosť a zlé pracovné podmienky, ktoré prevládajú na 

niektorých plantážach; 

29. vyzýva preto príslušné orgány v krajinách pôvodu, aby rešpektovali ľudské práva vrátane 

pozemkových práv obyvateľov lesov, a aby posilňovali environmentálne, zdravotne a 

sociálne záväzky, zohľadňujúc dobrovoľné usmernenia Organizácie OSN pre výživu a 

poľnohospodárstvo (FAO) týkajúce sa držby pôdy1; 

Rozvoj vidieka a agroekologické postupy 

30. domnieva sa, že ochrana dažďových pralesov by sa mala kombinovať s udržateľným 

rozvojom vidieka, aby sa v dotknutých oblastiach predchádzalo chudobe a podporovala 

zamestnanosť, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby takýmto spôsobom prispievali k 

regionálnemu sociálno-ekonomickému rozvoju; 

31. uznáva úlohu palmy olejovej ako súčasti rôznorodých systémov plodín pri zabezpečovaní 

dôstojného príjmu pre malých poľnohospodárov; 

                                                 
1 Dobrovoľné usmernenia FAO pre zodpovednú správu držby pôdy, rybného hospodárstva a lesov v kontexte 

národnej potravinovej bezpečnosti, Rím 2012 (UN FAO’s Voluntary Guidelines on the Responsible Governance 

of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, Rome 2012), 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf.  

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf


 

PE592.126v02-00 6/12 AD\1113944SK.docx 

SK 

32. domnieva sa, že úsilie o zastavenie odlesňovania musí zahŕňať budovanie miestnych 

kapacít, technickú pomoc, výmenu najlepších postupov medzi komunitami a podporu, aby 

drobní poľnohospodári mohli lepšie využívať existujúce polia bez potreby ďalšej 

konverzie lesných porastov; v tejto súvislosti zdôrazňuje vysoký potenciál 

agroekologických postupov s cieľom maximalizovať ekosystémové funkcie 

prostredníctvom pestovania plodín s vysokým stupňom diverzity, agrolesníctva a 

permakultúrnych techník bez vzniku závislosti na vstupoch alebo monokultúrach; 

Biopalivá 

Nárast používania palmového oleja ako biopaliva 

33. konštatuje, že v Európe je dopyt po palmovom oleji z veľkej časti spôsobený jeho 

používaním ako biopaliva;  

34. konštatuje, že 70 % biopaliva spotrebovaného v EÚ je dopestovaného/vyrobeného v EÚ a 

23 % biopaliva dovezeného do EÚ tvorí palmový olej, najmä z Indonézie, a ďalších 6 % 

predstavuje sója1; 

35. konštatuje, hoci jeho využívanie v rámci členských štátov sa odlišuje, obrovský nárast 

používania palmového oleja ako prvej generácie bionafty, (zvýšenie o 2,6 milióna ton 

medzi rokmi 2010 a 2014, čo predstavuje nárast o 606 %), pričom celkový podiel 

palmového oleja v rámci spotreby bionafty v EÚ vzrástol zo 6 % v roku 2010 na takmer 

jednu tretinu v roku 2014 (31 %), a takmer polovica palmového oleja používaného v EÚ 

sa používa ako palivo v doprave2; 

Nepriame účinky vrátane nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC) 

36. konštatuje nepriame účinky dopytu po biopalive v EÚ súvisiace s likvidáciou dažďových 

pralesov;  

37. konštatuje, že určité spôsoby výroby biopaliva zvyšujú celkové emisie skleníkových 

plynov, ak sa zohľadnia emisie z nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC)3, pričom 

bionafta z palmového oleja je biopalivom s najvyššími emisiami4; 

38. požaduje preto, aby sa v analýze bionafty ako alternatívneho paliva zohľadňovali celkové 

energetické náklady na pestovanie plodín určených na biopalivá a aby sa v smernici o 

obnoviteľných zdrojoch energie v plnej miere zohľadnili emisie vznikajúce v dôsledku 

nepriamej zmeny využívania pôdy na účely produkcie biopalív;  

39. domnieva sa, v súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja, že výroba biopalív 

by nemala spôsobovať odlesňovanie ani vplývať na potravinovú bezpečnosť a práva na 

potraviny v tretích krajinách s cieľom zamerať sa na postupné ukončenie verejnej podpory 

                                                 
1 EUROSTAT – Ponuka, transformácia a spotreba energie z obnoviteľných zdrojov; ročné údaje (nrg_107a), 

štúdia Globiom „Vplyv biopalív spotrebovaných v EÚ na zmenu využívania pôdy“ (Supply, transformation and 

consumption of renewable energies; annual data (nrg_107a), Globiom study ‘The land use change impact of 

biofuels consumed in the EU), 2015, http://www.fediol.be/. 
2 Ibid. 
3 Správa Komisie o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (SWD(2015)0117). 
4 Štúdia Globiom „Vplyv biopalív spotrebovaných v EÚ na zmenu využívania pôdy“, 2015. 

http://www.fediol.be/
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pre biopalivá vyrábané z palmového oleja; 

Prvá a druhá generácia biopalív 

40. konštatuje prevahu biopalív prvej generácie, ako aj slabú komerčnú dostupnosť biopalív 

druhej generácie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili ďalší rozvoj novej 

generácie biopalív s cieľom zabrániť odlesňovaniu; 

41. požaduje rýchle postupné zrušenie všetkých stimulov pre biopalivá získané z palmového 

oleja, pretože spôsobujú konkurenčný boj o pôdu na úkor produkcie potravín, čo zase 

vedie k odlesňovaniu a preto výrazne prispieva k emisiám skleníkových plynov;  

42. odkazuje na štúdiu Globiom, v ktorej sa uvádza zarážajúco vysoká úroveň emisií 

skleníkových plynov v dôsledku palmového oleja;  

43. požaduje vytvorenie systému povinného označovania pôvodu biopalivových zložiek; 

Transparentnosť dodávateľského reťazca  

44. domnieva sa, že vysledovateľnosť v potravinovom reťazci má zásadný význam pre 

dovozcov a spotrebiteľov, najmä preto, aby bolo možné rozlišovať medzi legálne a 

nelegálne vyrobeným alebo udržateľným spôsobom získaným palmovým olejom a jeho 

vedľajšími produktami;  

45. konštatuje, že transparentnosť dodávateľského reťazca umožňuje prístup k informáciám o 

palmovom oleji pochádzajúcom z rizikových oblastí; 

Certifikácia 

46. uznáva dôležitú úlohu a potenciál rôznych druhov dobrovoľných certifikačných schém 

udržateľnosti pre výrobky z palmového oleja a domnieva sa, že musia zohľadňovať 

environmentálne a sociálne dôsledky jeho výroby;  

47. konštatuje, že Dvor audítorov dospel k záveru1, že niektoré certifikačné schémy 

nezaručujú skutočne udržateľný spôsob výroby palmového oleja, a preto nie sú účinné pri 

zabezpečovaní príslušných noriem a súladu s nimi;  

48. konštatuje najmä, že Dvor audítorov zistil, že niektoré schémy neboli dostatočne 

transparentné, prípadne neobsahovali nezávislé štruktúry riadenia, v ktorých hrozí konflikt 

záujmov a neefektívna komunikácia, kritizoval normy kritérií udržateľnosti vrátane 

konfliktov týkajúcich sa držby pôdy, nútenej/detskej práce, zlých pracovných podmienok 

pre poľnohospodárov a zároveň zistil, že tieto nedostatky viedli k nespoľahlivým 

štatistikám a nadhodnoteniu objemu biopaliva certifikovaného ako udržateľný; 

49. je preto zároveň znepokojený tým, že systém EÚ na certifikáciu udržateľnosti biopalív nie 

je úplne spoľahlivý a domnieva sa, že certifikačné schémy by sa mali ďalej a nepretržite 

rozvíjať a zlepšovať, aby sa zabezpečila skutočne trvalo udržateľná výroba palmového 

                                                 
1 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 18/2016 (absolutórium za rok 2015): Systém EÚ na 

certifikáciu udržateľných biopalív 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_SK.pdf  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_SK.pdf
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oleja a účinný súlad s príslušnými normami;  

50. požaduje vykonávanie príslušných odporúčaní Súdneho dvora, ako sa na nich dohodla 

Komisia; 

51. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dôveryhodné normy a usilovala sa o vytvorenie silných 

a záväzných rámcov na zaručenie udržateľnosti palmového oleja;  

52. požaduje, aby aj vedľajšie produkty z palmy olejovej (palmojadrové výlisky) používané v 

EÚ podliehali certifikácii; 

Iniciatívy 

53. víta iniciatívy viacerých zúčastnených strán, ktoré sú zamerané na stanovenie a 

vykonávanie ambicióznych noriem pre udržateľnú výrobu palmového oleja, vrátane 

ľudských, pozemkových a pracovných práv;  

54. podporuje ciele stanovené v iniciatíve OSN pre udržateľný palmový olej a Amsterdamskej 

deklarácii z roku 2015 na dosiahnutie dodávateľského reťazca, ktorý nebude spôsobovať 

odlesňovanie a konflikty; 

55. konštatuje potenciál iniciatív, ako napríklad Newyorskej deklarácie o lesoch1, ktoré sú 

zamerané na splnenie cieľov súkromného sektora odstrániť do roku 2020 odlesňovanie 

spôsobené produkciou poľnohospodárskych komodít, akými sú palma olejová, sója, 

papier a hovädzie mäso; konštatuje, že niektoré spoločnosti majú ambicióznejšie ciele, ale 

napriek tomu, že 60 % spoločností obchodujúcich s palmovým olejom sa zaviazalo 

podporovať takéto iniciatívy, doteraz sa iba 2 % podarilo vypátrať pôvod palmového 

oleja, s ktorým obchodujú2; 

56. vyzýva Komisiu, členské štáty a priemysel, aby podporovali iniciatívy, ako napríklad 

nástroj High Carbon Stock (HCS), ktorým sa určujú oblasti vhodné na vysádzanie paliem 

olejových, napr. znehodnotená pôda s nízkou mierou ukladania uhlíka a nízkou 

environmentálnou hodnotou, čím sa podporuje skutočne udržateľný palmový olej, ktorý sa 

môže vyrábať bez konverzie lesov alebo zasahovania do ekosystémov s vysokou 

spoločenskou hodnotou; 

Dialóg pre lepšie riadenie v krajinách produkujúcich drevo  

57. vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby zintenzívnila dialóg s vládami krajín a 

spoločnosťami produkujúcimi palmový olej, a to aj prostredníctvom dvojstranných dohôd 

s týmito krajinami, s cieľom podporiť účinné právne predpisy v oblasti predchádzania 

škodlivým zmenám využívania pôdy a zlepšiť normy týkajúce sa životného prostredia, 

ochranu biodiverzity, ľudské, sociálne a pracovné práva a právo na pôdu, pracovnoprávne 

predpisy, transparentnosť držby pôdy a vlastníctva podnikov a konzultácie s miestnymi 

spoločenstvami s cieľom zabrániť zaberaniu pôdy; 

Právny rámec EÚ vrátane výziev adresovaných Komisii 

                                                 
1 Samit OSN o klíme 2014 
2 http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf  

http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
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58. je si vedomý, že EÚ je tretím najväčším dovozcom palmového oleja a palmojadrových 

výliskov na svete a zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť pravidlá, ktorými sa zabezpečí 

skutočná udržateľnosť výroby palmového oleja; 

59. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili existujúce kontrolné nástroje a využili 

všetky prostriedky potrebné na zabránenie dovozu palmového oleja vyrobeného v 

dôsledku odlesňovania do EÚ, aby vytvorili regulačný rámec silných a vynútiteľných 

opatrení, ktorými sa zaručí, že všetci aktéri v celom dodávateľskom reťazci vrátane 

európskych finančných inštitúcií a investícií a úverov, ktoré poskytujú, budú zapojení len 

do skutočne udržateľnej výroby palmového oleja, ktorou sa zabezpečí ochrana lesov, ich 

obyvateľov a biodiverzity; 

60. vyzýva Komisiu, aby jasne vymedzila sankcie za nedodržanie predpisov, pri súčasnom 

udržaní obchodných vzťahov s tretími krajinami; 

Precedens a platné právne predpisy  

61. očakáva, že podobne ako v prípade modelu sektora kakaa sa zavedú medzinárodné normy 

trvalo udržateľnej výroby palmového oleja a konštatuje, že podobné mechanizmy, ako v 

nariadení EÚ o ťažbe dreva môžu pomôcť zabezpečiť, aby sa na trh EÚ uvádzali len 

produkty vyrobené legálnym spôsobom; 

62. požaduje, aby sa politika EÚ v oblasti biopalív začlenila do účinných kritérií trvalej 

udržateľnosti na ochranu pôdy s vysokou hodnotou pre biodiverzitu, s vysokým obsahom 

uhlíka, a rašelinísk, a do tých kritérií, ktoré obsahujú sociálne prvky; 

Využívanie dvojstranných dohôd a obchod  

63. konštatuje, že mechanizmy, ako sú napríklad dobrovoľné dohody o partnerstve, môžu 

pomôcť objasniť problémy zákonnosti spojené so zaberaním pôdy a konverziou lesov 

prostredníctvom iniciovania pozemkových reforiem na národnej úrovni a transparentnosti, 

pokiaľ ide o držbu pôdy;  

64. požaduje, aby sa bilaterálne dohody využívali ako katalyzátor pre účinnú ochranu 

životného prostredia vrátane uplatnenia rozdielnych tarifných režimov v závislosti od 

toho, či je výroba palmového oleja udržateľná alebo nie, alebo vylúčením neudržateľného 

palmového oleja a jeho derivátov z dohôd o voľnom obchode;  

65. vyzýva Komisiu, aby do rokovaní o obchodných dohodách s krajinami produkujúcimi 

palmový olej zahrnula záruku „zákazu odlesňovania“ a potrebu rešpektovania práv 

spoločenstiev;  

Pomoc a budovanie kapacít 

66. trvá na tom, že je dôležité podporovať rozvojové krajiny potrebnými prostriedkami na 

zlepšenie správy vecí verejných, presadzovania práva a súdnych postupov na miestnej, 

regionálnej a vnútroštátnej úrovni s cieľom chrániť lesy a rašeliniská a presadzovať 

agroekologické poľnohospodárske postupy;  

67. vyzýva Komisiu, aby podporovala výmenu najlepších postupov týkajúcich sa 
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transparentnosti a spolupráce medzi vládami a spoločnosťami, ktoré využívajú palmový 

olej, a aby spolu s členskými štátmi spolupracovala s tretími krajinami s cieľom 

vypracovať a vykonávať vnútroštátne právne predpisy a rešpektovať zvykové pozemkové 

práva spoločenstiev, ktoré zabezpečia ochranu lesov a ich obyvateľov a ich živobytia; 

Existujúce záväzky EÚ a akčný plán 

68. vyzýva Komisiu, aby si splnila medzinárodné záväzky EÚ, okrem iného aj v rámci 

parížskej konferencie o zmene klímy (COP 21), Fóra OSN o lesoch (UNFF)1, Dohovoru 

Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite (UNCBD)2, Newyorskej 

deklarácie o lesoch, cieľa trvalo udržateľného rozvoja zastaviť odlesňovanie do roku 

20203 a akčného plánu FLEGT, a aby zintenzívnila svoje úsilie o vytvorenie podrobného 

akčného plánu EÚ na viditeľnú a ráznu ochranu lesov a práv ich obyvateľov a predložila 

konkrétne návrhy na zastavenie odlesňovania a znehodnocovania lesov, ktorý bude 

zahŕňať ustanovenia o obchode s poľnohospodárskymi komoditami, najmä palmovým 

olejom, a o predchádzaní zaraďovania monokultúrnych plantáží medzi opatrenia 

zalesňovania; 

69. zdôrazňuje, že je potrebné, aby mali sociálne a environmentálne kritériá vrátane práva na 

prístup k pôde pri hodnotení rôznych lesníckych stratégií silnejšie postavenie, než logika 

výlučne finančného zisku; 

70. požaduje intenzívnejší výskum v oblasti udržateľných krmív na úrovni EÚ pre európske 

poľnohospodárstvo v záujme vývoja alternatív k výrobkom z palmového oleja. 

  

                                                 
1 Závery Fóra OSN o lesoch. 
2 Dohovor OSN o biologickej diverzite, ciele z Aichi: https://www.cbd.int/sp/targets/  
3 Ciele trvalo udržateľného rozvoja, článok 15.2, cieľ zastaviť odlesňovanie: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15  

https://www.cbd.int/sp/targets/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
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