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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa do przyjęcia wiążących przepisów unijnych, które zagwarantują, że wszystkie 
łańcuchy dostaw produktów przywożonych do Unii, a także produktów i usług 
oferowanych na terytorium Unii nie będą się wiązały z wylesianiem, degradacją bądź 
przekształcaniem ekosystemów ani naruszeniami praw człowieka, a ponadto zapewnią 
ochronę ludności tubylczej i społeczności lokalnych; 

2. zauważa, że same działania dobrowolne nie powstrzymają wylesiania;

3. wzywa zatem do nałożenia obowiązku należytej staranności na podmioty, w tym 
instytucje finansowe, które wprowadzają do obrotu w Unii towary lub produkty 
pochodne stwarzające zagrożenia dla lasów i ekosystemów;

4. uważa, że poprawa identyfikowalności i przejrzystości może przyczynić się do tego, że 
konsumowane będą wyłącznie dobra pochodzące ze zrównoważonych źródeł; domaga 
się, aby obowiązki w zakresie należytej staranności były częścią przepisów dotyczących 
zamówień publicznych;

5. apeluje o włączanie do umów o wolnym handlu wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów środowiskowych i socjalnych w celu ochrony lasów, 
ekosystemów naturalnych i praw człowieka, a w szczególności praw społeczności do 
ziemi; wzywa do ponownego otwarcia umów o wolnym handlu, które nie zawierają 
takich przepisów, jak na przykład umowa o wolnym handlu UE-Mercosur;

6. wzywa Unię do zmniejszenia zależności od przywozu dóbr stwarzających zagrożenia 
dla lasów i ekosystemów w drodze wdrożenia planu UE w zakresie białek, a ponadto 
domaga się dostosowania unijnej produkcji zwierzęcej do dostępnych zasobów 
gruntowych Unii;

7. apeluje o spójne ramy prawne łączące i rozwijające istniejące systemy, takie jak plan 
działań na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa 
(FLEGT) oraz unijne rozporządzenie w sprawie drewna, gwarantujące udział 
zainteresowanych podmiotów uprawnionych;

8. zwraca uwagę na niezrównoważony poziom konsumpcji w UE oraz zauważa, że na 
przykład dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii zawiera niewystarczające 
kryteria zrównoważonego rozwoju, co powoduje zmianę sposobu użytkowania gruntów 
i ją nasila; 

9. zwraca się do Komisji, by monitorowała i podejmowała działania ukierunkowane na 
przyczyny pożarów i niszczenia lasów oraz przekształcania ekosystemów i związane z 
nimi naruszenia praw człowieka i praw własności gruntu w drodze stworzenia 
mechanizmów wczesnego ostrzegania.


