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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. konstatuje, že odvětví lesnictví zaměstnává přímo v Unii nejméně 500 000 osob1 a ve 
světě 13 milionů2 a že se tato pracovní místa nacházejí zejména ve venkovských 
oblastech;

2. konstatuje, že kvůli změně klimatu a požárům se lesy po celém světě dostávají pod 
velký tlak; poukazuje na to, že kromě toho, že jsou životně důležitými stanovišti pro 
rozsáhlé, avšak rychle se snižující množství živočišných a rostlinných druhů na celém 
světě, představují lesy významné úložiště uhlíku a jsou významným činitelem v procesu 
propadu tohoto prvku; konstatuje, že lesy chrání půdu, regulují koloběh vody a pomocí 
vhodných postupů těžby a obhospodařování mohou být udržitelným zdrojem dřeva; 
zdůrazňuje, že udržitelné obhospodařování lesů je klíčem k zastavení úbytku lesních 
porostů a jejich znehodnocování, a že je tedy užitečné podporovat tento koncept ve 
třetích zemích; 

3. konstatuje, že v období 1990–2015 se celosvětová zalesněná plocha snížila o 129 
milionů hektarů, a to zejména v důsledku zemědělské produkce, z níž se třetina vyváží; 
zdůrazňuje, že sója, palmový olej a kakao představují 80 % dovozu do Unie, který 
pochází z odlesněných oblastí; připomíná, že lesy a zalesněné plochy pokrývají více než 
40 % území Unie a že navzdory celosvětovému trendu se plocha pokrytá lesy, lesní 
výsadbou a zalesněnou plochou v Evropě rozšiřuje;

4. vyjadřuje politování nad tím, že odlesňování pod záštitou Unie se na celosvětovém 
odlesňování podílí až deseti procenty3, zejména kvůli její závislosti na dováženém 
palmovém oleji pro biopaliva a potraviny, sóje pro zvířecí krmivo, mase, kakau, 
kukuřici, dřevu atd.;

5. vyzývá Komisi, aby do svých legislativních návrhů zahrnula definice nulového 
odlesňování a nulové degradace ekosystémů se zvláštním důrazem zejména na hlavní 
příčiny odlesňování, včetně komodit, jako je palmový olej, sója, maso, kukuřice, kaučuk 
nebo kakao, ale také dřevo používané pro výrobu papíru a jako palivo; zdůrazňuje, že 
Komise by přitom měla věnovat zvláštní pozornost souvisejícím případům porušování 
lidských práv, jakož i práv původních obyvatel a místních komunit;

6. konstatuje rovněž, že úpravy a ničení stanovišť s přesahem do přírodních lesních oblastí 
mají závažné důsledky pro zdraví lidí a zvířat na celém světě a ovlivňují i biologickou 
rozmanitost, zejména pokud jde o zvýšený výskyt tzv. zoonóz (jež způsobily 50 
pandemií za posledních 30 let), přičemž nejnověji jde o pandemii COVID-19;

7. konstatuje, že na úrovni Unie některé politiky členských států obsahují rámec pro lesy 

1 Databáze Eurostatu o lesnictví https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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a jejich obhospodařování, který může být roztříštěný a nesouvislý, a proto je zapotřebí 
lepší a intenzivnější koordinace s cílem motivovat k udržitelnosti;

8. vítá rovněž koordinované úsilí Unie, které je zaměřeno proti celosvětovému 
odlesňování a poškozování lesů a proti jejich nadměrnému využívání, a vyzývá Unii, 
aby uplatňovala ustanovení určená k ochraně lesů a přírodních zdrojů v rámci Pařížské 
dohody o změně klimatu, cílů udržitelného rozvoje a Úmluvy o biologické rozmanitosti;

9. vyzývá Unii, aby na mezinárodní úrovni převzala pevnou a vedoucí úlohu při 
prosazování ochrany lesů a udržitelného obhospodařování přírodních zdrojů, včetně 
ekologické produkce; uznává, že je to nezbytné pro dosažení cílů strategie EU pro 
biohospodářství, která rovněž vyžaduje zastavení odlesňování, přičemž je zapotřebí 
zachovat soulad se Zelenou dohodou pro Evropu a strategií EU v oblasti biologické 
rozmanitosti;

10. požaduje lepší správu a efektivně fungující instituce, aby se zajistila udržitelná ochrana 
a obhospodařování lesů, a to vytvořením účinných kontrolních a sankčních 
mechanismů, mimo jiné postihujících korupci a nezákonnou těžbu dřeva;

11. vítá proto opatření Komise v oblasti biologické rozmanitosti a klimatu v souvislosti 
s lesy, které jsou životně důležitým globálním úložištěm uhlíku a zdrojem biologické 
rozmanitosti; vyzývá Komisi, aby se řídila mezinárodními závazky Unie, globálními cíli 
v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti a cíli udržitelného rozvoje a aby regulovala 
dovoz produktů, se kterými je spojeno riziko nadměrného odlesňování a které pocházejí 
ze samotného odlesňování a odlesněných oblastí, včetně zemědělského zboží, aby se tak 
podpořila udržitelná produkce a spotřeba potravin;

12. vyzývá k přijetí závazného právního předpisu Unie, který při současném zachování 
citlivosti vůči sociálně-ekonomickým strukturám zajistí, aby všechny dodavatelské 
řetězce výrobků dovážených do Unie a rozvážených v jejím rámci nebyly spojeny 
s odlesňováním a degradací ekosystémů nebo jejich přeměnou či porušováním lidských 
práv, mimo jiné původních obyvatel a místních komunit, které jsou na lesích závislé 
kvůli svému živobytí, a také žen, ochránců životního prostředí a obhájců lidských práv;

13. žádá, aby byl na unijní úrovni v rámci Zelené dohody pro Evropu stanoven cíl nulového 
odlesňování a zastavení odlesňování spojeného s výrobou zboží nebo komodity do roku 
2030; žádá, aby byl pro veškeré produkty, které jsou spojeny s globálním odlesňováním, 
zakázán dovoz na území Unie za účelem jejich obchodování na vnitřním trhu;

14. vyzývá proto k tomu, aby právní předpisy Unie ukládaly povinnost náležité péče všem 
ekonomickým subjektům včetně finančních subjektů, které na trh Unie umisťují lesní 
produkty a komodity nebo deriváty rizikové pro ekosystém, aby se položil důraz na 
ochranu původního obyvatelstva a zvykových vlastnických práv k půdě, která náleží 
místním komunitám;

15. zdůrazňuje, že tento unijní předpis stanovící povinnost náležité péči by měl být založen 
na odolném a účinném režimu vymáhání s odpovídajícími a odrazujícími sankcemi za 
nedodržení povinností tam, kde je to vhodné a použitelné;

16. zdůrazňuje, že mnohé z unijních podniků v rámci dodavatelského řetězce jsou malé 
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a střední podniky, a vyzývá proto k takovému provádění, které bude vůči podnikům této 
velikosti vstřícné a omezí jejich administrativní zátěž na nezbytné minimum; domnívá 
se, že by měl být zaveden mechanismus pro informování podniků, který by je upozornil 
tehdy, pokud budou dovážet zboží z oblastí, kde může probíhat odlesňování;

17. požaduje, aby vlády, podniky, výrobci a občanská společnost úžeji spolupracovali na 
zavedení politických opatření a rámcových podmínek pro podporu projektů soukromého 
sektoru;

18. žádá, aby při nepříznivých situacích docházelo ke vzájemné podpoře prostřednictvím 
výzkumu a výměny s cílem nalézt opatření, která budou přizpůsobena zeměpisným 
podmínkám a budou s to chránit před rozsáhlými požáry nebo zabránit napadení škůdci;

19. zdůrazňuje, že zalesňování může významně přispět k nápravě problémů způsobených 
odlesňováním, ačkoli je může vyvážit jen částečně; zdůrazňuje naléhavou potřebu 
chránit původní lesy na celosvětové úrovni, neboť zalesňování nebo nově vysázené lesy 
nemohou nahradit nebo zajistit stejnou úroveň biologické rozmanitosti, propadu uhlíku, 
ochrany půdy a dalších ekosystémových služeb a funkcí jako původní les;

20. důrazně proto vybízí k výsadbě stromů a lesů a k činnostem a projektům opětovné 
výsadby, zejména s využitím původních druhů šetrných k přírodě s ohledem na změnu 
klimatu, zejména tam, kde byly zničeny původní lesy; konstatuje, že účinné, udržitelné 
a náležitě řízené zalesňování může spolu s ochranou a obnovou lesů pomoci zvýšit 
pohlcování uhlíku, posloužit jako doplněk k zemědělství a podpořit biologickou 
rozmanitost, přičemž jejich udržitelné obhospodařování může snížit riziko a rozsah 
lesních požárů; zdůrazňuje důležitou úlohu lužních lesů pro zpevňování říčních břehů, 
čímž se snižuje riziko povodní, zvyšuje kvalita vody díky filtrování odtoků z přilehlé 
půdy a reguluje teplota vody, což je ku prospěchu biologické rozmanitosti;

21. vítá opatření, jejichž cílem přizpůsobit výsadbu stromů změně klimatu; vítá skutečnost, 
že v mnoha zemích je již doporučováno a praktikováno zvyšování počtu odolných 
původních druhů stromů ve zdravých a biologicky rozmanitých lesích;

22. vyzdvihuje úlohu agrolesnictví, v jehož rámci na tomtéž pozemkou vyrůstají stromy 
a probíhá zemědělská činnost, čímž se zvyšuje celková produktivita, generuje se více 
biomasy, udržuje se a obnovuje půda a poskytuje se řada dalších cenných 
ekosystémových služeb; poukazuje na to, že lesy a agrolesnictví jsou důležité pro 
celosvětové zabezpečení potravin a patří k hlavním zdrojům příjmů mnoha drobných 
zemědělců a komunit; zdůrazňuje, že opatření k zachování a obnově lesů zlepšují 
životní podmínky obyvatel venkovských oblastí;

23. zdůrazňuje význam odborné přípravy v oblasti udržitelného obhospodařování lesů, 
výsadby lesního porostu a agrolesnictví, včetně souvislého pokrytí vegetací, v rámci 
Unie a ve třetích zemích; domnívá se, že toto jsou faktory zásadní pro zajištění 
biologické rozmanitosti i příjmu komunit v lesních oblastech a zemědělců, kteří 
praktikují agrolesnictví;

24. konstatuje, že ačkoli dobrovolné režimy jsou užitečným nástrojem v úsilí o zastavení 
celosvětového odlesňování mimo Unii, který může významně přispět k nasměrování 
veřejného mínění proti spotřebě zboží a služeb spojených s odlesňováním, samotná 
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dobrovolná opatření dosud nezastavila odlesňování ani nesnížila podíl Unie na 
globálním odlesňování spojeným s výrobou zboží nebo komodity kvůli dovozu zboží 
a služeb, které jsou spojeny s rizikem odlesňování, na území Unie; je přesvědčen, že 
v zájmu boje proti globálnímu odlesňování by se závazné právní předpisy měly 
kombinovat s nelegislativními iniciativami, jako je spolupráce se třetími zeměmi;

25. vyzývá proto k zavedení systému označování a certifikace, že zboží není spojeno 
s odlesňováním, přičemž takový systém by zvýšil transparentnost dodavatelského 
řetězce v Unii a umožnil by propagaci produktů, které nejsou spojeny s odlesňováním, 
a to na základě stávajících přístupů a jednoznačné definice dodavatelských řetězců, 
které se na tomto jevu nepodílejí;

26. vyzývá Unii, aby podporovala dodavatelské řetězce, které se nepodílejí na odlesňování, 
a vyšší přidanou hodnotu s patřičným ohledem na lidská a pracovní práva a vlastnická 
práva k půdě, stejně jako na potravinové zabezpečení a spravedlivý příjem;

27. poukazuje na odpovědnost vlád za boj proti odlesňování a přeměně ekosystémů, což 
jsou jevy, které nemohou náležitě řešit pouze externí zúčastněné strany; zdůrazňuje 
proto význam inkluzivního partnerství Unie a jejích členských států se třetími zeměmi 
pro posílení udržitelného hospodaření s půdou, udržitelného zemědělství a řádné správy, 
zejména pokud jde o vlastnická práva k půdě a lesům;

28. vybízí ke zintenzivnění celosvětové spolupráce cílem účinněji sdílet znalosti 
a zkušenosti, pokud jde o posilování udržitelného obhospodařování multifunkčních 
lesů;

29. domnívá se, že vytvoření mnohostranné platformy pro dialog mezi více zúčastněnými 
stranami a členskými státy o odlesňování, znehodnocování lesů a udržitelném 
rozšiřování lesních ploch ve světě je důležitým doplňkem právního rámce pro náležitou 
péči a mohlo by napomoci všem zúčastněným stranám při řešení těchto otázek; žádá, 
aby všechny relevantní mezinárodní subjekty mohly tuto platformu aktivně využívat;

30. žádá proto Unii, aby navázala mezinárodní partnerství se třetími zeměmi v zájmu 
ochrany lesů a zároveň se řídila politikou vhodných opatření za účelem dosažení 
nulového odlesňování, integrovaného územního plánování, transparentnosti ohledně 
vlastnického vztahu k půdě a předcházení tomu, aby se lesy přeměnily na zemědělskou 
půdu; za tímto účelem vyzývá k zajištění mezinárodního financování v rámci dohod 
o globální ochraně lesů, a to v úzké spolupráci s evropskými vládami a mezinárodními 
aktéry;

31. podporuje pravidelnou výměnu informací se třetími zeměmi za účelem podpory 
spotřeby a obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky pocházejícími z lesů 
obhospodařovaných udržitelným způsobem;

32. domnívá se, že sledovatelnost a transparentnost jsou zásadní pro zajištění toho, aby na 
vnitřním trhu mohly být prodávány pouze produkty z udržitelných zdrojů, o nichž je 
známo, že nesouvisejí s odlesňováním, přeměnou a degradací ekosystémů 
a porušováním lidských práv; považuje za doplňkový, avšak zásadní první krok 
k zavedení široce uznávaného systému certifikace a označování pro zemědělské 
a lesnické produkty dovážené do Unie, podle kterého se určí, že dotčené zboží není 
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spojeno s odlesňováním, čímž by se zvýšila transparentnost dodavatelského řetězce 
v Unii a zejména by se zohlednil dopad těchto produktů na životní prostředí a lidská 
práva v souvislosti s jejich pěstováním, zpracováním a přepravou; zastává názor, že 
povinné označování udržitelné těžby dřeva může spotřebitelům umožnit informovaná 
rozhodnutí a podpořit spotřebu udržitelných produktů;

33. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila a zveřejnila, jaký vliv na odlesňování má dřevařské 
odvětví spolu s obchodními organizacemi zapojenými do dovozu komodit z oblastí 
ohrožených odlesňováním, s cílem dosáhnout větší transparentnosti mezinárodních 
dodavatelských řetězců, porozumět jejich fungování a stimulovat zavádění udržitelných 
řešení v souvislosti s využíváním dřeva;

34. žádá, aby povinnosti náležité péče pro potenciální dodavatele byly začleněny do 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolu se zákazem nákupu dovážených 
produktů souvisejících s odlesňováním; upozorňuje na dodatečné přínosy tohoto 
ověřovacího systému pro boj proti podvodům, korupci a kartelovým praktikám 
a zároveň pro potírání logistických operací založených na protiprávní těžbě dřeva;

35. upozorňuje na to, že má-li se zabránit cenovému dumpingu, zajistit udržitelné využívání 
dřeva, předcházet šíření dvoustranných dohod založených na dumpingových cenách 
dřeva a zabránit tomu, aby došlo k rozšiřování těžby dřeva, měla by se zvážit nápravná 
opatření, včetně zavedení společného systému aukcí dřeva, aby bylo možné sledovat, 
odkud materiál pochází, a zohlednit v ceně otázky související s klimatem, biologickou 
rozmanitostí a lidskými právy;

36. domnívá se, že Unie by měla podporovat využívání udržitelných místních zdrojů dřeva, 
výrobků z vytěženého dřeva nebo lesní biomasy s cílem minimalizovat uhlíkovou stopu 
vytvořenou při přepravě dovozního zboží ze třetích zemí a podnítit udržitelnou místní 
produkci a vytváření pracovních míst;

37. žádá, aby byly vypracovány koncepty pro udržitelnou budoucnost lesů celého světa, 
které sladí ekologické i hospodářské zájmy, neboť lesy je pro mnoho zemí důležitým 
zdrojem, kterého se dobrovolně nechtějí vzdát;

38. zdůrazňuje, že je důležité podporovat udržitelné stravování zvyšováním povědomí 
spotřebitelů o dopadech konzumních vzorců a poskytováním informací o stravovacích 
návycích, které jsou pro lidské zdraví prospěšnější a mají menší dopad na životní 
prostředí;

39. připomíná, že dovoz velkého množství zemědělských produktů spojených 
s odlesňováním do Unie by neměl být v rozporu se závazky Unie týkajícími se 
nulového odlesňování a dodržování lidských práv; konstatuje, že nezbytným 
předpokladem pro všechna obchodní jednání Unie by mělo být dodržování unijních 
pravidel spolu s ochrannými doložkami v případě jejich porušení; žádá, aby vedle 
norem bezpečnosti potravin a dobrých životních podmínek zvířat byla do všech 
obchodních dohod začleněna závazná a vymahatelná ustanovení týkajících se 
odlesňování s cílem chránit lesy, přírodní ekosystémy a lidská práva, zejména 
vlastnická práva místních komunit k půdě, a to po celém světě; vyzývá Komisi, aby 
s ohledem na tyto normy i nadále pečlivě sledovala a prosazovala stávající dohody 
o volném obchodu;
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40. vyzývá Komisi, aby jednala v souladu se zásadou „neškodit“, jak oznámila ve svém 
sdělení o Zelené dohodě pro Evropu, aby navrhla opatření k řešení škodlivých dopadů 
tam, kde byly zjištěny, a aby aktualizovala stávající dohody o volném obchodu; vyzývá 
k tomu, aby se na obchodní partnery vztahovala závazná a vymahatelná ustanovení 
a pobídky, které zajistí, aby produkty související s odlesňováním nebo porušováním 
lidských práv nebyly dováženy; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že tato 
ustanovení nebyla plně začleněna do procesu jednání o dohodě mezi EU a organizací 
Mercosur, a vyzývá k aktualizaci obchodních dohod i k tomu, aby tato opatření byla do 
probíhajícího jednání zcela zahrnuta;

41. vyzývá následně k tomu, aby se v souladu se závazky Unie v oblasti klimatu, biologické 
rozmanitosti, nulového odlesňování a lidských práv pokračovalo v jednáních 
o dohodách o volném obchodu nebo aby se tato jednání obnovila, pokud tato ustanovení 
ještě nebyla do jednání zahrnuta; 

42. zdůrazňuje, že Komise by v budoucnu měla ve svých studiích dopadu systematicky 
zohledňovat dopad obchodních dohod na lesy a zohledňovat výsledky hodnocení ex 
ante při vymezování podmínek a mandátů pro obchodní jednání; domnívá se, že 
dodržování Pařížské dohody by mělo být závaznou podmínkou obsaženou ve všech 
obchodních dohodách uzavřených se třetími zeměmi;

43. vyzývá Komisi, aby stanovila mechanismy pobídek pro zemědělce s cílem zvýšit 
dodávky udržitelných zemědělských a lesnických produktů a současně zachovat 
a posílit ekosystémy;

44. vyzývá Unii, aby ukončila závislost na dovozu lesnických produktů a komodit 
rizikových pro ekosystém; konstatuje, že sójové produkty pocházející z odlesněné půdy 
využívané pro krmivo zvířat jsou výrazným faktorem podporujícím odlesňování 
a generování souvisejících emisí, přičemž se na odlesňování spojeném s výrobou zboží 
nebo komodity u všech dovozů do Unie podílí téměř padesáti procenty4;

45. vyzývá kromě toho Komisi a členské státy, aby podporovaly rostlinné bílkoviny 
z místních zdrojů, luční systémy pastvy a legální krmivo z udržitelných zdrojů, 
konkrétně prováděním a realizací proteinového plánu Unie, čímž se poskytne prostor 
pro inovace a politiku, které umožní, aby živočišná výroba Unie odpovídala dostupným 
zdrojům půdy v Unii; dále doporučuje, aby Unie a členské státy posoudily domácí 
produkční potenciál a naplánovaly opatření zaměřená na úplné splnění požadavků EU 
na spotřebu a na pomoc při snižování závislosti na dovozu;

46. podporuje cíl, podle nějž má být do roku 2030 ukončeno při výrobě biopaliv využívání 
surovin, které přispívají k odlesňování; konstatuje, že palmový olej se používá v řadě 
průmyslových odvětví, včetně zpracovávání potravin; vyjadřuje znepokojení nad 
klamáním spotřebitelů, například pokud jde o používání palmového oleje v mléčných 
náhražkách;

47. vyzývá proto Komisi, aby podporovala odpovědné modely spotřeby zemědělsko-
potravinářských produktů a krmiv, které budou dále snižovat závislost na odlesňování 

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf s. 23–24
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spojeném s výrobou zboží nebo komodity a environmentální stopu Unie;

48. zdůrazňuje rovněž, že je zapotřebí posílit a podporovat kratší dodavatelské řetězce 
a soustředit pěstování bílkovinných plodin a komodit do lokalit ve prospěch potravinové 
soběstačnosti jak v Unii, tak v jejích partnerských zemích; vybízí k začlenění těchto 
prvků do plánu pro oživení po odeznění pandemie COVID-19;

49. vyjadřuje podporu prosazování luštěnin a bílkovinných plodin, které vážou dusík, 
v rámci nových strategických plánů SZP, mimo jiné pomocí střídaní plodin s ohledem 
na podmíněnost, ekorežimů, agroenvironmentálních opatření, nových odvětvových 
intervencí a podpory vázané na produkci s cílem zvýšit soběstačnost Unie v produkci 
bílkovinných plodin a zároveň přispět k dosažení cílů strategie pro biologickou 
rozmanitost a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“; dále konstatuje, že příjmy 
a ziskovost z chovu hospodářských zvířat by měly být slučitelné s úrovní produkce, 
kterou lze udržet lučním systémem pastvy nebo pomocí domácích pícnin; vyzývá 
k dalšímu výzkumu a podpoře inovativních výrobních systémů a metod, které mohou 
snížit vnější vstupy a náklady, například pokud jde o systémy pastvy založené na 
pícninách, jako je střídání pastvin, i přestože objem produkce může být nižší;

50. konstatuje, že Parlament přijal od prosince 2015 celkem 40 námitek proti dovozu 
geneticky modifikovaných potravin a krmiv, z nichž se 11 týkalo dovozu geneticky 
modifikované sóji; připomíná, že jedním z důvodů pro vznášení námitek proti tomuto 
dovozu bylo odlesňování spojené s pěstováním v zemích, jako je Brazílie a Argentina, 
kde je sója téměř výlučně geneticky modifikovaná pro použití s pesticidy; konstatuje, že 
nedávná odborně recenzovaná studie výzkumných pracovníků z celé Unie dospěla 
k závěru, že Unie má největší uhlíkovou stopu na světě v důsledku dovozu sóji 
z Brazílie, která je o 13,8 % větší než uhlíková stopa spojená s dovozem do Číny, což je 
největší dovozce sóji, a to vzhledem k většímu podílu emisí z odlesňování spojeného 
s výrobou zboží nebo komodity;5 dále konstatuje, že podle Komise je sója dovážená do 
Unie plodinou, které historicky největší měrou přispívá ke globálnímu odlesňování 
a souvisejícím emisím, přičemž zabírá téměř poloviční podíl na odlesňování spojeném 
s výrobou zboží nebo komodity v rámci veškerého dovozu do Unie;6

51. vyzývá k zavedení uceleného politického rámce, který bude zahrnovat nedávno 
zveřejněné strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategii biologické rozmanitosti 
v rámci Zelené dohody pro Evropu, biohospodářskou strategii EU a sdělení Komise ze 
dne 28. listopadu 2018 nazvané „Čistá planeta pro všechny – evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální 
ekonomiky“ a který bude založen na stávajících systémech, jako je akční plán pro 
prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT); vyzývá k zaručení 
účasti dotčených nositelů práv, mimo jiné původních obyvatel a místních komunit, 

5  Ref.: Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.,Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. (2020). Spatially-
explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports 
(Prostorově přesné stopy zemědělských komodit: mapování emisí uhlíku, které jsou součástí vývozu sóji z 
Brazílie), Global Environmental Change, 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623).
6  Ref.: Technická zpráva Komise – 2013 - 063: „Dopad spotřeby EU na odlesňování: komplexní analýza dopadu 
spotřeby EU na odlesňování“, studie, kterou financovala Evropská komise (GŘ ENV) a která byla sestavena 
organizacemi VITO, IIASA, HIVA a IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, s. 23–24
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zejména žen, ochránců životního prostředí a obhájců lidských práv, na procesu FLEGT;

52. vyzývá k provádění a zdokonalování právních předpisů týkajících se lesů a regulace 
vývozu dřeva a výrobků ze dřeva, například za pomoci vymahatelných kritérií 
udržitelnosti;

53. vyzývá k ucelenějšímu přístupu v celounijním měřítku, na jehož základě Unie poskytne 
přímou podporu místním orgánům při zalesňování a realizaci udržitelných postupů 
obhospodařování; vyzývá zejména k posílení úlohy Unie, pokud jde o poskytování 
pomoci místním a regionálním orgánům při vymáhání platné regulace na ochranu lesů;

54. žádá, aby mezi činnostmi Unie doma i v zahraničí panovala jednotnost a ucelenost; 
připomíná výhled Evropské agentury pro životní prostředí7, podle kterého Unie 
pravděpodobně nesplní řadu svých environmentálních cílů pro rok 2020, přičemž se 
v něm zdůrazňuje, že lesy Unie jsou rovněž vystaveny tlaku, mimo jiné kvůli vysokému 
objemu těžby, znečištění, změně klimatu a invazivním nepůvodním druhům; vyzývá 
k důslednému provádění a vymáhání nařízení Unie o dřevě a směrnic týkajících se sítě 
Natura 2000 v celé Unii, mimo jiné prostřednictvím včasného zahájení řízení 
o nesplnění povinnosti;

55. vyzývá proto Komisi a členské státy, aby dále rozvinuly udržitelné obhospodařování 
lesů, které zajistí, aby na lesy v Unii a po celém světě byla vztažena ambiciózní opatření 
zaměřená na ochranu a obnovu lesů, stejně jako jiných přírodních ekosystémů, a to 
v souladu s novými strategiemi Unie pro lesnictví a biologickou rozmanitost; je 
zejména přesvědčen o tom, že je třeba i s podporou čistých alternativ řešit otázku 
využívání biomasy z lesního dřeva jako paliva, jehož spotřeba je vyvolaná chudobou;

56. upozorňuje na neudržitelnou úroveň spotřeby surovin, včetně fosilních paliv, v Unii 
a naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby plně zohlednily dopad, který má 
využívání půdních biopaliv na globální změny ve využívání půdy a odlesňování; 
zdůrazňuje, že udržitelnost využívání surovin v Unii by bylo možné výrazně posílit 
v rámci oběhového biohospodářství a že je zapotřebí učinit krok ke snížení závislosti na 
dovozu spojeným s rizikem odlesňování; konstatuje, že hierarchie účinného využívání 
zdrojů je zásadně důležitá pro zachování propadu uhlíku v lesích a pro zajištění funkcí 
biologické rozmanitosti; domnívá se, že rozsáhlé spalování dřeva na palivo nemá smysl, 
pokud jde o ochranu klimatu, propad uhlíku a účinné využívání zdrojů v oběhovém 
hospodářství; 

57. domnívá se, že rozsáhlé používání biopaliv v Unii musí být doprovázeno dostatečnými 
kritérii udržitelnosti, aby se zabránilo přímým i nepřímým změnám ve využívání půdy, 
včetně odlesňování; dále konstatuje, že stávající kritéria dostatečně nezohledňují fosilní 
suroviny používané pro výboru biopaliv; vyzývá proto, aby se během probíhajícího 
provádění revidované směrnice o obnovitelných zdrojích energie sledoval a monitoroval 
její dopad, včetně účinnosti kritérií udržitelnosti pro bioenergii; upozorňuje na význam, 
jaký mají místní dodavatelské řetězce zajišťující dodávky surovin pro dosažení 
dlouhodobé udržitelnosti; 

58. zdůrazňuje, že navzdory rozšíření plochy lesního porostu a výsadby stromů v Unii 

7 Ref. 1e. – Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí „Evropské životní prostředí – stav a výhled 2020“.
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vytváří rostoucí využívání dřeva pro biopaliva a bioenergii tlak na lesy po celém světě; 
konstatuje proto, že je třeba v globálním měřítku respektovat vymezené chráněné 
přírodní oblasti; zdůrazňuje, že Unie by měla podporovat pouze udržitelně 
obhospodařované lesy a udržitelné využívání půdy s cílem zajistit, aby byla spotřeba 
v Unii plně udržitelná; žádá Komisi, aby kriticky zhodnotila opatření v oblasti 
udržitelné produkce a využívání dřevních paliv s ohledem mimo jiné na velké množství 
dřevěných pelet dovážených do EU a aby se zabývala riziky, která tento dovoz 
představuje pro lesy ve třetích zemích;

59. podporuje cíl, na jehož základě by mělo být do roku 2030 ukončeno při výrobě biopaliv 
využívání surovin, které přispívají k odlesňování; vyzývá Komisi, aby do roku 2021 
přezkoumala příslušné aspekty nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/8078 
a aby je neprodleně revidovala na základě vědeckých poznatků, zásady předběžné 
opatrnosti a podrobného posouzení dopadů s cílem zajistit postupné vyřazování všech 
biopaliv s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, včetně palmového 
a sójového oleje, čímž dojde k naplnění unijního závazku zastavit a zvrátit proces 
úbytku biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku;

60. zdůrazňuje, že je důležité propojit politiky v rámci Zelené dohody pro Evropu s podněty 
pro odlesňování a jeho příčinami tím, že se budou řešit environmentální, sociální 
a lidskoprávní dopady odlesňování, aby se tak vytvořila dlouhodobá vize klimaticky 
neutrální ekonomiky;

61. zdůrazňuje význam společného a bezplatného systému pozorování, v jehož rámci by 
probíhala spolupráce s mezinárodními partnery a orgány, jako je OSN, v zájmu 
globálního monitorování odlesňování, znehodnocování lesů a změn světového lesního 
porostu na základě družicových údajů, což členským státům a dalším zúčastněným 
stranám a občanům umožní zaznamenávat proces odlesňování a přeměny stanovišť 
v reálném čase, zejména v chráněných oblastech, a sledovat stav lesního porostu;

62. vybízí například k intenzivnějšímu využívání satelitního systému Copernicus pro 
celosvětové monitorování přírodních požárů (v rámci Unie i mimo ni), poškozování 
lesů, sesuvů a eroze půdy a přeměny lesů a savan, jakož i změn ekosystémů a stanovišť; 
poukazuje na to, že tento nástroj by měl být doplněn dalšími monitorovacími 
prostředky, které umožní sledovat porušování lidských práv a práv k půdě a přijímat 
včasná a vhodná opatření, včetně řešení příčin takového jednání;

63. žádá, aby se vytvořily mechanismy včasného varování s cílem informovat veřejné 
orgány, společnosti, včetně režimů třetích stran, a spotřebitele zboží pocházejícího 
z oblastí s rizikem přeměny ekosystémů, pokud jde o úbytek a zhoršování stavu lesů 
a savan, a také z oblastí, kde dochází k porušování lidských práv, a požaduje, aby se při 
řešení těchto otázek poskytla pomoc zintenzivněním dialogu a sdílením údajů 
s příslušnými třetími zeměmi;

8 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/807 ze dne 13. března 2019, kterým se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o stanovení surovin s vysokým rizikem nepřímé 
změny ve využívání půdy, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku, 
a o certifikaci biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, Úř. 
věst. L 133, 21.5.2019, s. 1.
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64. vítá návrh Komise, který je obsažen v jejím sdělení o strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a který spočívá ve zřízení střediska pro sledování odlesňování; považuje 
však za nezbytné, aby byly tyto kroky doplněny tím, že bude Parlamentu a Radě každé 
dva roky předkládána zpráva o celosvětovém odlesňování, která bude vycházet 
z globální zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) o posouzení lesních 
zdrojů9 a z materiálů organizace Global Forest Watch Commodities10, s cílem přijmout 
vhodná opatření ve vztahu k posílení spolupráce se třetími zeměmi a zachování 
obchodních omezení na úrovni Unie;

65. poukazuje na to, že pro mnoho malých podniků má zásadní význam udržitelné 
zintenzivnění zemědělské činnosti a rovněž plánované využívání a obhospodařování 
půdy;

66. žádá, aby byla poskytnuta velkorysá finanční podpora a byly vytvořeny pobídkové 
programy pro opatření k zalesnění půdy ve zhoršeném stavu a půdy nevhodné pro 
zemědělství.

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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