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NÁVRHY

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

1. vyzývá EU, aby zvýšila své investice do programů výzkumu a inovací s cílem posílit 
zemědělství odolné vůči změně klimatu, udržitelnou intenzifikaci a diverzifikaci plodin, 
agroekologii, agrolesnictví a řešení inspirovaná přírodou v souladu se Zelenou dohodou 
pro Evropu a závěry zvláštní zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu o změně 
klimatu a půdě; zdůrazňuje rovněž, že je třeba investovat do komunitního 
obhospodařování lesů; trvá na tom, že EU by měla usilovat o snižování emisí 
vznikajících v důsledku odlesňování a znehodnocování lesů, o obnovu poškozených 
lesů a o zastavení nezákonné těžby dřeva a rozšiřování využívání půdy na úkor lesů 
a přírodních ekosystémů, přičemž by měla zlepšit životní podmínky a zabezpečení 
potravin a zajistit udržitelné společensko-ekonomické příležitosti pro rostoucí počet 
obyvatel; připomíná, že nově vysazené lesy nemohou nahradit původní lesy a jejich 
schopnost pohlcovat a ukládat více oxidu uhličitého; zdůrazňuje proto význam ochrany 
stávajícího lesa (proforestation) pro řešení dvojí celosvětové krize – v oblasti změny 
klimatu a úbytku biologické rozmanitosti – a také význam zalesňování a obnovy lesa 
s cílem rozšířit zalesněné plochy a obnovit půdu za účelem dosažení klimatické 
neutrality, jak je uvedeno v cíli udržitelného rozvoje č. 15;

2. zdůrazňuje, že cílem opatření EU v oblasti spolupráce by mělo být vyřešení hlavních 
příčin odlesňování, zejména korupce, slabé správy a slabých institucí, omezování 
občanského prostoru, nedostatku vyškoleného personálu a chybějící definice lesů, 
trestných činů v oblasti lesnictví a beztrestnosti, stejně jako nejistého vlastnictví půdy, 
které jsou hlavními příčinami nezákonné těžby dřeva, podvodů, daňových úniků a 
porušování lidských práv; zdůrazňuje, že udržitelné plánování využívání půdy s cílem 
zajistit pozemková práva komunit závislých na lese a domorodého obyvatelstva by mělo 
být ústředním prvkem dárcovských iniciativ a programů v oblasti zemědělství 
a lesnictví;

3. uznává význam mezinárodních rámců, jako jsou dobrovolné pokyny Organizace OSN 
pro výživu a zemědělství (FAO) pro odpovědnou správu půdy, rybolovu a lesů 
(VGGT), které zajišťují právní srozumitelnost a poskytují mezinárodně uznávané 
standardy pro odpovědnou správu pozemkového vlastnictví; vyzývá Komisi, aby 
podporovala šíření a využívání VGGT na celosvětové, regionální a vnitrostátní úrovni; 
zdůrazňuje potřebu účinného nezávislého sledování a prosazování, včetně vhodných 
mechanismů řešení sporů a stížností, s cílem zajistit dodržování VGGT;

4. poukazuje na to, že rostoucí míra odlesňování a poškozování lesů je nejen neblahá pro 
udržitelné lesnictví a biologickou rozmanitost, ale také negativně ovlivňuje životy lidí 
a jejich práva, například v souvislosti s přesídlováním nebo opouštěním půdy, pokud 
nejsou respektována práva k půdě nebo pracovní práva;

5. zdůrazňuje, že ve své zvláštní zprávě o změně klimatu a půdě Mezivládní panel pro 
změnu klimatu (IPCC) výslovně zdůrazňuje zásadní úlohu tradičních znalostí, 
domorodého obyvatelstva a místních společenství ve správě a ochraně světové půdy 
a lesů, stejně jako význam zajištění vlastnických práv komunit k půdě pro boj proti 
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změně klimatu; připomíná, že tyto skupiny jsou spolu s ochránci lidských práv, kteří se 
zasazují o ochranu životního prostředí, stále více ohrožovány a zastrašovány, přičemž 
čelí porušování lidských práv, když se snaží chránit své lesy, půdu a životní prostředí;

6. připomíná, že původní obyvatelé, místní komunity, drobní zemědělci a ženy mají 
nepostradatelné znalosti o lesích a ve značné míře na ně spoléhají; vyzývá EU, aby 
zajistila uznání jejich pozemkového vlastnictví a lidských práv jako otázky sociální 
spravedlnosti v souladu s VGGT FAO, deklarací OSN o právech původních obyvatel 
(UNDRIP) a s úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 169, stejně jako jejich účinné 
zapojení do navrhování a provádění rozvojových programů EU, které na ně mají dopad, 
a do prosazování opatření na ochranu lesů, a to na základě poznatků získaných 
z programu pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT); dále 
EU vyzývá, aby zvýšila transparentnost a odpovědnost dobrovolných dohod 
o partnerství;

7. zdůrazňuje, že ústřední úlohu při ochraně lesních ekosystémů hrají domorodé ženy 
a ženy pracující v zemědělství; se znepokojením však konstatuje, že do procesů řízení 
přírodních zdrojů nejsou zahrnuty otázky, jako je inkluze žen a zlepšování jejich 
postavení; je přesvědčen, že pro udržitelné řízení lesů má rozhodující význam 
genderová rovnost v rámci lesnického vzdělávání, což by se mělo odrazit i v akčním 
plánu EU; 

8. poukazuje na význam podpory malých a středních lesnických podniků prostřednictvím 
předávání znalostí a poskytování technické a finanční pomoci a odborné přípravy; 

9. zdůrazňuje, že EU má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti udržitelných dodávek energie 
a prostřednictvím výzkumu a spolupráce by měla zpřístupnit a předávat poznatky 
zemím nejvíce postiženým odlesňováním s cílem dosáhnout cílů v oblasti udržitelného 
obhospodařování lesů stanovených v Agendě 2030;

10. žádá, aby se odvětví lesnictví významně zohlednilo v rámci připravovaného nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) a aby se v plné míře využil 
potenciál plánu vnějších investic a regionálních nástrojů kombinovaného financování 
při získávání soukromého financování pro udržitelné obhospodařování lesů (od ochrany 
stávajícího lesa po obnovu lesa a zalesňování), udržitelný cestovní ruch a agrolesnictví, 
ale i iniciativ přijatých společnostmi s cílem odstranit ze svých dodavatelských řetězců 
produkty odlesňování za účelem dosažení cílů udržitelného rozvoje; vyzývá soukromý 
sektor k aktivnímu zapojení do boje proti odlesňování v rámci svých dodavatelských 
řetězců a investic a žádá jej, aby bez odkladu splnil své závazky nezpůsobovat žádné 
odlesňování a zajistil plnou transparentnost, pokud jde o jejich dodržování; vyzývá 
Komisi, aby zajistila účinné uplatňování VGGT FAO ve svém plánu vnějších investic; 

11. zdůrazňuje terapeutickou funkci lesů ve vysoce urbanizovaných společnostech v Evropě 
a rostoucí význam městských lesů a stromů ve městech, které mají přímé pozitivní 
dopady na lidské zdraví a kvalitu života občanů; zdůrazňuje, že lesy rovněž přispívají 
k socioekonomickému rozvoji venkovských oblastí na celém světě, a to 
i prostřednictvím rozdělování zdrojů nejchudším oblastem díky dřevařskému průmyslu, 
nedřevěným lesním produktům a ekoturistice;

12. vyzývá EU, aby v rámci svého úsilí o zvýšení udržitelného financování při přezkumu 



AD\1209205CS.docx 5/10 PE648.612v03-00

CS

směrnice o uvádění nefinančních informací1 (NFRD) posílila své standardy, pokud jde 
o povinné zveřejňování informací společností ohledně výroby nebo zpracování 
komodit, které jsou spojeny s rizikem odlesňování;

13. vyzývá EU, aby při své spolupráci s rozvojovými zeměmi věnovala zvláštní pozornost 
lesům v pobřežních oblastech, jako jsou mangrovové lesy, které jsou zvláště postiženy 
změnou klimatu a lidskou činností a představují velkou příležitost pro ochranu, 
přizpůsobení se změně klimatu a její zmírnění; 

14. zdůrazňuje, že ochrana biologické rozmanitosti a zmírňování změny klimatu se 
automaticky vzájemně nepodporují; vyzývá k revizi směrnice o obnovitelných zdrojích 
energie2 (RED II), aby byla v souladu s mezinárodními závazky EU v rámci Agendy 
2030, Pařížské dohody a Úmluvy o biologické rozmanitosti, což by mimo jiné 
zahrnovalo zavedení kritérií sociální udržitelnosti a zohlednění rizik zabírání půdy; za 
tímto účelem zdůrazňuje, že směrnice RED II by měla splňovat mezinárodní normy 
v oblasti vlastnických práv, zejména úmluvu MOP č. 169 a VGGT FAO;

15. vyzývá EU, aby i nadále stála v čele celosvětového úsilí o vypracování a provádění 
strategií pro zmírňování a přizpůsobení zaměřených na omezení odlesňování 
a znehodnocování lesů, na podporu obnovy lesů a na zachování pokroku v oblasti 
udržitelného lesního hospodářství v kontextu Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje;

16. naléhavě vyzývá EU, aby v rámci dvoustranných a regionálních dialogů s partnerskými 
zeměmi projednala otázky související s odlesňováním, znehodnocováním lesů 
a ničením přírodních ekosystémů a vybízela je k tomu, aby zahrnuly lesy a související 
správní opatření, jako jsou strategie zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této 
změně, do svých vnitrostátně stanovených příspěvků v rámci Pařížské dohody a do 
svých národních strategií a akčních plánů v oblasti biologické rozmanitosti v rámci 
Úmluvy o biologické rozmanitosti, podílely se na vypracování mezinárodně závazných 
systémů ochrany lesů a koordinovaly své úsilí s mezinárodními iniciativami;

17. vítá, že se Komise zavázala zvýšit udržitelnost a transparentnost dodavatelského 
řetězce; připomíná, že odlesňování nelze zastavit pouze na základě dobrovolných 
opatření a systémů certifikace; vyzývá k přijetí legislativního rámce EU založeného na 
povinnosti náležité péče v dodavatelských řetězcích komodit, jež představují riziko pro 
lesy, přičemž by se mělo vycházet ze zkušeností získaných ze stávajících právních 
předpisů přijatých s cílem předcházet, řešit a zmírňovat odlesňování a porušování 
lidských práv a začlenit produkty drobných zemědělců do udržitelných dodavatelských 
řetězců a současně zajistit rovné podmínky, aby se zabránilo ztrátě příjmů v 
rozvojových zemích a nekalé soutěži; zdůrazňuje, že tento legislativní rámec by se měl 
vztahovat na všechny hospodářské subjekty dodavatelského řetězce, měl by být 
doprovázen spolehlivým systémem vymáhání a zahrnovat účinné, přiměřené 
a odrazující sankce za jeho nedodržení; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby tento nový 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 
2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými 
velkými podniky a skupinami (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1).
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82).
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právní rámec nevedl k nadměrné administrativní zátěži malých a středních podniků 
(MSP); vyzývá Komisi, aby takový regulační rámec prosazovala na mezinárodní úrovni 
v souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv; je 
přesvědčen, že strategie EU v oblasti lesnictví by měla prosazovat a sdílet osvědčené 
postupy a výsledky v odvětví lesnictví a zlepšit spolupráci mezi členskými státy;

18. vyzývá EU, aby pomohla posílit monitorování odlesňování a souvisejících nezákonných 
činností;

19. vyzývá EU, aby zajistila, aby politiky ve všech oblastech byly v souladu s jejími 
závazky v oblasti ochrany a obnovy lesů, přičemž budou zohledněny její cíle v oblasti 
biologické rozmanitosti, a aby globální dodavatelské řetězce a finanční toky 
podporovaly pouze legální a udržitelnou produkci, která není spojena s odlesňováním, 
a nevedly k porušování lidských práv; připomíná, že je důležité začleňovat do 
obchodních dohod koherentní a vymahatelné kapitoly o udržitelnosti s přísnými 
ustanoveními, a účinně provádět mnohostranné dohody o životním prostředí a klimatu; 
vyzývá Komisi, aby prostřednictvím posouzení dopadů na udržitelnost (SIA) a dalších 
příslušných posouzení pečlivě posoudila dopady obchodních dohod na odlesňování, a to 
na základě spolehlivých údajů a metodik hodnocení; naléhavě žádá Komisi, aby do 
obchodních dohod zahrnovala závazná a vymahatelná ustanovení o zastavení nezákonné 
těžby dřeva, odlesňování, znehodnocování lesů a porušování lidských práv a aby 
zajistila odpovědné podnikatelské chování, a to i prostřednictvím ustanovení 
zaručujících svobodný, předem vyjádřený a informovaný souhlas domorodých obyvatel 
a místních komunit a uznávání vlastnického práva k půdě v případě komunit 
a domorodých obyvatel závislých na lesích a dále prostřednictvím závazného 
mechanismu pro dohled nad účinným prováděním těchto ustanovení a pro zajištění 
nápravy, zejména poskytnutím přístupného mechanismu pro podávání stížností; vyzývá 
EU, aby se zabývala obchodem s komoditami, jež představují riziko pro lesy, v rámci 
nových dvoustranných partnerství s producentskými zeměmi a využívala při tom 
zkušeností získaných na základě dobrovolných dohod o partnerství FLEGT, přičemž 
pokroku by se mohlo brzy dosáhnout u obchodu s kakaem;

20. žádá, aby byla posílena spolupráce mezi EU a AKT s cílem řešit stále větší problém 
odlesňování a desertifikace ve státech AKT, a to tím, že budou vypracovány akční plány 
zaměřené na zlepšení správy a ochrany lesů, přičemž je třeba přihlížet k příčinám 
odlesňování, ať už souvisejí s odvětvím lesnictví, či nikoliv, a mít na zřeteli význam 
tropického dřeva pro ekonomiky států AKT s lesy, jež jsou zdrojem dřeva;

21. vyzývá Komisi, aby do oblasti působnosti vymahatelných protikorupčních ustanovení 
dohod o volném obchodu zahrnula nezákonné postupy v odvětví lesnictví, jako je 
podhodnocování cen dřeva u koncesí, těžba chráněných stromů, pašování lesních 
produktů přes hranice, nezákonná těžba dřeva a zpracování lesních surovin bez 
povolení;

22. poukazuje na spojitost mezi zdravím, životním prostředím a změnou klimatu; 
zdůrazňuje, že z několika vědeckých studií vyplývá, že existuje souvislost mezi ztrátou 
biologické rozmanitosti a vzestupem pandemií, zejména zoonotických onemocnění 
spojených s odlesňováním a degradací přírodních stanovišť; vyzývá EU, aby v rámci 
vnějšího rozměru Zelené dohody zintenzívnila svou technickou pomoc a sdílení 
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informací a osvědčených postupů se třetími zeměmi v oblasti udržitelného 
obhospodařování lesů; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci 
s mezinárodními organizacemi, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO) 
a FAO, zabránily v budoucnu šíření zdravotních krizí a pandemií;

23. připomíná, že tradiční biomasu, zejména dřevo a uhlí, používá k vaření asi 2,6 miliardy 
lidí na celém světě, z nichž tři čtvrtiny nemají přístup k účinným kamnům či sporákům; 
vyzývá EU, aby poskytla rychlejší a větší podporu třetím zemím, která jim umožní 
zaměřit se na obnovitelné a čisté zdroje energie, a tím snížit tlak na odlesňování 
v souvislosti s využíváním dřeva jako paliva; vybízí k přijetí opatření na rozšíření 
lesních porostů a případně jiných zalesněných ploch; vyzývá Komisi, aby se zabývala 
kompromisy, které jsou činěny na základě zvyšující se poptávky po dřevu jakožto 
materiálu, zdroji energie a surovině pro bioekonomiku, a vypracovala kritéria EU pro 
udržitelné obhospodařování lesů, která budou zahrnovat konkrétní referenční a prahové 
hodnoty, a podporovala ochranu stávajícího lesa jako účinné řešení změny klimatu 
a úbytku biologické rozmanitosti;

24.  poukazuje na to, že strategie Komise v oblasti bioekonomiky, která je z velké části 
založena na využívání biomasy, přináší nové výzvy v oblasti ochrany a obnovy lesů; 
zdůrazňuje, že stále častější využívání dřeva jako biopaliva a zdroje bioenergie vytváří 
tlak na světové lesy, a je znepokojen tím, že rostoucí poptávka po bionergietických 
produktech může v případě nedostatečného monitorování vést k používání 
neudržitelných postupů; znovu opakuje, že politika EU v oblasti bioenergetiky by měla 
odpovídat přísným environmentálním a sociálním kritériím, a zdůrazňuje, že je nutné 
zavést přísnější kritéria pro lesní biomasu, aby se zabránilo odlesňování v zahraničí; 
naléhavě proto žádá EU a její členské státy o zajištění souladu mezi jednotlivými 
politikami, aby tak byla dodržena zásada soudržnosti politik v zájmu rozvoje stanovená 
v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU);

25. poukazuje na to, že lesy významně přispívají k potravinovému zabezpečení na 
celosvětové úrovni a k zajištění živobytí a výživy v rozvojových zemích a jsou 
důležitým zdrojem příjmů pro místní komunity; připomíná, že současně je třeba 
dosahovat pokroku v úsilí o udržitelné zemědělství, potravinové zabezpečení 
a udržitelné obhospodařování lesů, což jsou základní prvky Agendy pro udržitelný 
rozvoj 2030;

26. připomíná, že přibližně 80 % celosvětového odlesňování je způsobeno rozšiřováním 
půdy využívané k zemědělství a že celou situaci navíc zhoršují i jiné legální postupy 
spojené s alternativním využitím půdy, zejména chov dobytka, těžba a vrtná činnost, 
a že Unie se svou spotřebou podílí na celosvětovém odlesňování přibližně z 10 %, což 
je způsobeno vysokou závislostí na dovozu bílkovinných krmiv a zemědělských 
komodit, jako je palmový olej, maso, sója, kakao, kukuřice, dřevo a kaučuk; vyzývá 
k zavedení přísnějších kritérií udržitelnosti pro dovoz krmiv s cílem zajistit, aby se ve 
třetích zemích pěstovaly bílkovinné plodiny udržitelným způsobem, který nepoškozuje 
životní prostředí ani společenské struktury; vyzývá Komisi, aby se zabývala značným 
podílem odlesňování a znehodnocování lesů, který souvisí se živočišnými produkty, 
jako je maso, mléčné výrobky a vejce, a aby v EU omezila spotřebu komodit, jež 
představují riziko pro lesy;
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27. žádá Komisi a její členské státy, aby nepolevily ve svém závazku bojovat proti 
nezákonné těžbě dřeva a obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a komoditami, jež 
představují riziko pro lesy; vyzývá EU, aby zajistila sledovatelnost dřeva a dřevařských 
výrobků v dodavatelském řetězci a začlenila lesní diplomacii do své politiky v oblasti 
klimatu s cílem povzbudit země, které zpracovávají nebo dovážejí značné množství 
tropického dřeva, aby přijaly účinné právní předpisy zakazující dovoz nezákonně 
vytěženého dřeva;

28. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s rozvojovými zeměmi rozšířila využívání 
družicového systému Copernicus REDD +, a podpořila tak globální monitorování rizik 
ohrožujících lesy a odlesňování, a aby posílila úsilí v oblasti prevence požárů 
a připravenosti na ně tím, že bude spolupracovat s rozvojovými zeměmi na nástrojích 
včasného varování, odolnosti proti katastrofám, opatřeních ke zmírnění rizika, 
inovacích, digitalizaci a přenosu znalostí; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 
spolupracovala se soukromým sektorem a dalšími subjekty v oblasti rozvoje na 
hodnocení nových řešení v oblasti financování rizik katastrof a pojištění proti 
katastrofám, které mají dopad na lesy.
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