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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 návrhu usnesení, který přijme, začlenil 
tyto návrhy:

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hrají zemědělci v produkci potravin a jak toto závisí 
na přírodních zdrojích, jako jsou půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy mají 
multifunkční charakter;

2. konstatuje, že úloha zemědělství se rozšiřuje, protože rostoucí světová populace 
vyžaduje zvýšenou produkci potravin; domnívá se proto, že všechna další opatření musí 
řešit otázky, jako je prevence neudržitelného využívání půdy a postupů řízení, řešení 
přírodních škodlivých činitelů a zmírňování změny klimatu; 

3. zdůrazňuje, že je nutné podporovat spotřebu udržitelně získávaného zboží, a to 
zavedením systému označování a certifikace produktů dovážených do EU, jejichž 
produkce není spojena s odlesňováním, a zahrnutím aspektu odlesňování do obchodních 
dohod EU a dalších mnohostranných dohod;

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout dalšího významného pokroku v rozvíjení a provádění 
strategie EU v oblasti bílkovinných plodin a zajištění solidní produkce bílkovinných 
plodin v rámci EU;

5. vybízí Komisi, aby zajistila, že do právního rámce bude začleněna platforma propojující 
zainteresované strany, která bude v celém rozsahu zahrnovat všechny příslušné 
zúčastněné strany;

6. zdůrazňuje význam dalšího rozvíjení stávajících systémů, jako je akční plán FLEGT, 
aby bylo umožněno předávání znalostí partnerům mimo EU a jejich vzdělávání;

7. zastává názor, že příčiny odlesňování by měly být řešeny v rámci politiky EU, aby byla 
zajištěna soudržnost politik týkajících se lesů, snížen tlak na lesy díky rozvoji 
inovativnějšího a efektivnějšího zemědělství v rámci EU i mimo ni a snižování 
potravinových ztrát v celém potravinovém řetězci prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po potravinách by měla být řešena prostřednictvím 
technické pomoci, spolupráce mezi zemědělskými organizacemi a předáváním znalostí;

8. zdůrazňuje význam udržitelného obhospodařování lesů v rámci EU a ve třetích zemích 
jako zásadního faktoru pro zajištění příjmů vlastníků lesů a hospodářství v agrolesnictví 
a pro zlepšování odolnosti lesů.


