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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. vyzývá k přijetí závazného právního předpisu Unie, který zajistí, aby žádné 
dodavatelské řetězce výrobků dovážených do Unie a také těchto výrobků a služeb 
dodávaných v rámci Unie nezahrnovaly odlesňování a degradaci nebo konverzi 
ekosystémů ani porušování lidských práv a aby chránily původní obyvatele a místní 
komunity;

2. konstatuje, že dobrovolná opatření sama o sobě odlesňování nezastaví;

3. vyzývá proto k tomu, aby ekonomickým subjektům včetně finančních subjektů, které na 
trh Unie umisťují lesní produkty a komodity nebo deriváty rizikové pro ekosystém, byla 
uložena povinnost náležité péče

4. domnívá se, že zlepšení sledovatelnosti a transparentnosti může pomoci zajistit, aby 
se spotřebovávalo pouze zboží pocházející z udržitelných zdrojů; vyzývá k tomu, aby 
povinnost náležité péče byla součástí pravidel pro zadávání veřejných zakázek;

5. vyzývá k začlenění závazných a vymahatelných ustanovení týkajících se životního 
prostředí a sociálních ustanovení do dohod o volném obchodu s cílem chránit lesy, 
přírodní ekosystémy a lidská práva, zejména vlastnická práva k půdě patřící 
komunitám; vyzývá k obnovení jednání o dohodách o volném obchodu, které taková 
ustanovení neobsahují, jako například dohoda o volném obchodu mezi EU 
a Mercosurem;

6. vyzývá Unii, aby ukončila závislost na dovozu lesních produktů a komodit rizikových 
pro ekosystém tím, že bude provádět proteinový plán Unie, a aby živočišnou výrobu 
Unie přizpůsobila dostupným unijním půdním zdrojům;

7. vyzývá k soudržnému právnímu rámci, který propojí a rozvine existující systémy, jako 
je akční plán pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) 
a právní předpisy Unie o dřevu, a který zároveň zaručí účast příslušných nositelů práv;

8. konstatuje, že úroveň spotřeby v EU je neudržitelná a že například směrnice 
o obnovitelných zdrojích energie (RED II) obsahuje nedostatečná kritéria udržitelnosti, 
což oboje zapříčiňuje a zintenzivňuje změnu ve využívání půdy;

9. žádá Komisi, aby díky vytvoření mechanismů včasného varování monitorovala situaci 
a přijala opatření ohledně příčin ničivých požárů, škod na lesích a přeměny ekosystémů 
i porušování souvisejících lidských práv a vlastnických vztahů.


