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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva EÚ, aby zvýšila svoje investície do programov pre výskum a inovácie s cieľom 
posilniť poľnohospodárstvo odolné voči zmene klímy, udržateľnú intenzifikáciu a 
diverzifikáciu plodín, agroekologické, agrolesnícke a prírodné riešenia v súlade s 
európskou zelenou dohodou a závery osobitnej správy Medzivládneho panelu o zmene 
klímy (IPCC) o zmene klímy a pôde; rovnako zdôrazňuje potrebu investovať do 
riadenia lesov v rámci komunít; trvá na tom, že EÚ by sa mala usilovať o zníženie 
emisií z odlesňovania a znehodnocovania lesov, obnovenie poškodených lesov a 
zastavenie nezákonnej ťažby a rozširovania využívania pôdy na úkor lesov a prírodných 
ekosystémov a zároveň o zlepšenie životných podmienok a potravinovej bezpečnosti a o 
poskytovanie udržateľných sociálno-ekonomických príležitostí pre rastúcu populáciu; 
pripomína, že novo vysadené lesy nemôžu nahradiť primárne lesy a ich schopnosť 
zachytávať a uchovávať dodatočný oxid uhličitý; zdôrazňuje preto význam zalesňovania 
pri riešení dvojitej celosvetovej krízy súvisiacej so zmenou klímy a stratou biodiverzity, 
ako aj zalesňovania a opätovného zalesňovania s cieľom zvýšiť pokrytie a obnovu pôdy 
s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť, ako sa uvádza v cieli udržateľného rozvoja 
15;

2. zdôrazňuje, že opatrenia EÚ v oblasti spolupráce by mali byť zamerané na riešenie 
zásadných príčin odlesňovania, konkrétne korupcie, slabej správy vecí verejných a 
inštitúcií, zmenšovania občianskeho priestoru, nedostatku vyškoleného personálu a 
vymedzenia lesov, lesnej kriminality a beztrestnosti a neistého vlastníctva pôdy ako 
hlavných príčin nezákonnej ťažby dreva, podvodov, daňových únikov a porušovania 
ľudských práv; zdôrazňuje, že udržateľné plánovanie využívania pôdy s cieľom 
zabezpečiť vlastnícke práva komunít závislých od lesa a domorodých obyvateľov by 
malo byť v centre iniciatív darcov a programov v oblasti poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva;

3. uznáva význam medzinárodných rámcov, ako sú Dobrovoľné usmernenia Organizácie 
OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pre zodpovednú správu držby pôdy, 
rybolovných zdrojov a lesov v kontexte národnej potravinovej bezpečnosti (VGGT) v 
podobe právnej jasnosti a medzinárodne uznávaných noriem osvedčených postupov pri 
zodpovednom riadení držby pôdy; vyzýva Komisiu, aby podporila šírenie a používanie 
VGGT na celosvetovej, regionálnej a celoštátnej úrovni; zdôrazňuje potrebu účinného 
nezávislého monitorovania a presadzovania vrátane vhodných mechanizmov riešenia 
sporov a sťažností s cieľom zabezpečiť súlad s VGGT;

4. poukazuje na to, že zvyšujúca sa miera odlesňovania a poškodzovania lesov nielenže 
poškodzuje udržateľné lesné hospodárstvo a biodiverzitu, ale má aj nepriaznivý vplyv 
na životy a práva ľudí, napríklad v súvislosti s presídľovaním alebo unikaním od pôdy, 
ak sa neberie ohľad na pozemkové alebo pracovné práva;

5. zdôrazňuje, že IPCC vo svojej osobitnej správe o zmene klímy a pôde výslovne 
zdôrazňuje kritickú úlohu tradičných znalostí, pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít pri poskytovaní služieb a ochrane pôdy a lesov na celom svete, ako aj význam 
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zabezpečenia práv vlastníctva pôdy komunitami pre boj proti zmene klímy; pripomína, 
že tieto skupiny spolu s ochrancami životného prostredia sú čoraz viac ohrozené a 
zastrašované skupiny, pričom zároveň vo svojom úsilí o ochranu lesov, pôdy a 
životného prostredia čelia porušovaniu ľudských práv;

6. pripomína, že pôvodné obyvateľstvo, miestne spoločenstvá, drobní poľnohospodári a 
ženy sa vo veľkej miere spoliehajú na nevyhnutné znalosti týkajúce sa lesov; vyzýva 
EÚ, aby zabezpečila uznanie držby pôdy a ľudských práv v rámci sociálnej 
spravodlivosti, a to v súlade s usmerneniami pre VGGT FAO, Deklaráciou OSN o 
právach pôvodného obyvateľstva (UNDRIP) a Dohovorom Medzinárodnej organizácie 
práce (MOP) č. 169, ako aj ich účinnú účasť na navrhovaní a vykonávaní rozvojových 
programov EÚ, ktoré majú vplyv na ne a na presadzovanie opatrení na ochranu lesov, a 
to na základe poznatkov získaných z programu vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v 
lesnom hospodárstve (FLEGT); okrem toho vyzýva EÚ, aby zvýšila transparentnosť a 
zodpovednosť dobrovoľných dohôd o partnerstve;

7. zdôrazňuje, že domorodé ženy a poľnohospodárky majú ústrednú úlohu v ochrane 
lesných ekosystémov; s obavami však upozorňuje na nedostatočné zapojenie žien a ich 
slabé postavenie v rámci procesu riadenia prírodných zdrojov; domnieva sa, že rodová 
rovnosť v lesníckom vzdelávaní zohráva kľúčovú úlohu pri udržateľnom lesnom 
hospodárstve a mala by sa odraziť v akčnom pláne EÚ; 

8. upozorňuje na význam podpory malých a stredných lesníckych podnikov 
prostredníctvom prenosu vedomostí a poskytovania technickej a finančnej pomoci a 
odbornej prípravy; 

9. poukazuje na to, že EÚ má rozsiahle odborné znalosti v oblasti udržateľnej dodávky 
energie a prostredníctvom výskumu a spolupráce by mala sprístupniť a odovzdávať 
poznatky najviac postihnutým krajinám v dôsledku odlesňovania s cieľom dosiahnuť 
ciele trvalo udržateľného obhospodarovania lesov stanovené v Agende 2030;

10. vyzýva na to, aby odvetvie lesného hospodárstva bolo v nadchádzajúcom nástroji 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) pevne začlenené a aby sa v 
plnej miere využil potenciál vonkajšieho investičného plánu a regionálnych 
mechanizmov kombinovaného financovania, ktoré sa majú využiť pri získavaní 
súkromných finančných prostriedkov na udržateľné lesné hospodárstvo (od ochrany 
existujúceho lesa, po obnovu lesa a zalesňovanie), udržateľný cestovný ruch a 
agrolesníctvo, ako aj o iniciatívy spoločností na odstránenie výrobkov súvisiacich s 
odlesňovaním z ich dodávateľských reťazcov s cieľom dosiahnuť ciele udržateľného 
rozvoja; vyzýva súkromný sektor, aby bol proaktívny v boji proti odlesňovaniu v rámci 
svojich dodávateľských reťazcov a investícií, aby bezodkladne splnil svoje záväzky v 
oblasti nulového odlesňovania a aby zabezpečil úplnú transparentnosť pri plnení svojich 
záväzkov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila účinné vykonávanie VGGT FAO vo 
svojom vonkajšom investičnom pláne; 
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11. zdôrazňuje liečebnú funkciu lesov vo vysoko urbanizovaných spoločnostiach v Európe, 
ako aj rastúci význam mestských lesov a stromov v mestách, ktoré majú priame 
pozitívne dôsledky na ľudské zdravie a kvalitu života občanov; zdôrazňuje, že lesy 
prispievajú aj k sociálno-ekonomickému rozvoju vidieckych území na celom svete, a to 
aj prostredníctvom rozdelenia zdrojov v najchudobnejších oblastiach vďaka lesnému 
priemyslu, nedrevárskym lesníckym výrobkom a ekologickému cestovnému ruchu;

12. vyzýva EÚ, aby posilnila svoje normy, pokiaľ ide o povinné zverejňovanie informácií 
zo strany spoločností, ktoré sú prepojené s výrobou alebo spracovaním komodít 
rizikových pre les v rámci revízie smernice o zverejňovaní nefinančných informácií1 
(NFRD), v rámci svojho úsilia o rozšírenie udržateľného financovania;

13. vyzýva EÚ, aby pri svojej spolupráci s rozvojovými krajinami venovala osobitnú 
pozornosť lesom v pobrežných oblastiach, ako sú mangrovníkové lesy, ktoré sú 
osobitne postihnuté zmenou klímy a ľudskou činnosťou a predstavujú veľkú príležitosť 
pre politiky v oblasti ochrany, adaptácie a zmierňovania; 

14. zdôrazňuje, že ochrana biodiverzity a zmierňovanie zmeny klímy sa navzájom 
automaticky nepodporujú; vyzýva na revíziu smernice o obnoviteľných zdrojoch 
energie2 (RED II) tak, aby bola v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ v rámci 
Agendy 2030, Parížskej dohody a Dohovoru o biologickej diverzite, čo by okrem iného 
zahŕňalo zavedenie kritérií sociálnej udržateľnosti a zohľadnenie rizík zaberania pôdy; 
na tento účel zdôrazňuje, že v smernici RED II by sa mali dodržiavať medzinárodné 
normy v oblasti vlastníckych práv, a to dohovor MOP č. 169 a VGGT FAO;

15. vyzýva EÚ, aby naďalej viedla celosvetové úsilie pri vypracúvaní a vykonávaní stratégií 
zmierňovania a adaptácie zameraných na obmedzenie odlesňovania a znehodnocovania 
lesov, podporovala obnovu lesov a zabezpečila zachovanie pokroku dosiahnutého v 
oblasti udržateľného lesného hospodárstva v kontexte Parížskej dohody a cieľov 
udržateľného rozvoja;

16. naliehavo vyzýva EÚ, aby rokovala o odlesňovaní, znehodnocovaní lesov a ničení 
prírodných ekosystémov v dvojstranných a regionálnych dialógoch s partnerskými 
krajinami s cieľom nabádať ich, aby zahrnuli lesy a súvisiace opatrenia v oblasti správy 
vecí verejných do svojich vnútroštátne stanovených príspevkov (NDC) podľa Parížskej 
dohody, ako aj do svojich národných stratégií a akčných plánov v oblasti biodiverzity 
(NBSAP) podľa Dohovoru o biologickej diverzite, aby pracovali na medzinárodne 
záväzných systémoch ochrany lesov a koordinovali s medzinárodnými iniciatívami;

17. víta záväzok Komisie zvýšiť udržateľnosť a transparentnosť dodávateľského reťazca; 
pripomína, že samotné dobrovoľné opatrenia a systémy certifikácie nepostačujú na 
zastavenie odlesňovania; vyzýva na prijatie legislatívneho rámca EÚ založeného na 
povinnej náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch komoditného rizika, 
pričom vychádza zo skúseností získaných z existujúcich právnych predpisov, s cieľom 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, 
pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými 
podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ 330, 15.11.2014, s. 1).
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82).
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predchádzať odlesňovaniu a porušovaniu ľudských práv, riešiť ich a zmierňovať ich a 
začleňovať výrobky malých poľnohospodárov do udržateľných dodávateľských 
reťazcov a zároveň zabezpečiť rovnaké podmienky, aby sa zabránilo stratám príjmov v 
rozvojových krajinách a nekalej hospodárskej súťaži; zdôrazňuje, že takýto legislatívny 
rámec by sa mal uplatňovať na všetky hospodárske subjekty v dodávateľskom reťazci a 
byť doplnený spoľahlivým mechanizmom presadzovania vrátane účinných, 
primeraných a odrádzajúcich sankcií za nesúlad; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby 
tento nový právny rámec neviedol k nadmernému administratívnemu zaťaženiu pre 
malé a stredné podniky (MSP); vyzýva Komisiu, aby podporovala takýto regulačný 
rámec na medzinárodnej úrovni v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv; je presvedčený, že stratégia lesného hospodárstva EÚ by 
mala podporovať a zabezpečovať výmenu najlepších postupov a výsledkov v odvetví 
lesného hospodárstva a zlepšovať spoluprácu medzi členskými štátmi;

18. nabáda EÚ, aby pomáhala s posilňovaním sledovania odlesňovania a nezákonných 
aktivít;

19. vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby boli politiky vo všetkých oblastiach v súlade s jej 
záväzkami v oblasti ochrany a obnovy lesov, a zároveň aby presadzovala svoje ciele v 
oblasti biodiverzity a aby globálne dodávateľské reťazce a finančné toky podporovali 
len legálnu, udržateľnú výrobu bez odlesňovania a neviedli k porušovaniu ľudských 
práv; pripomína význam spoľahlivých, súdržných a vykonateľných kapitol o 
udržateľnosti v obchodných dohodách spolu s účinným vykonávaním mnohostranných 
dohôd v oblasti životného prostredia a klímy; vyzýva Komisiu, aby obozretne 
posudzovala vplyvy obchodných dohôd na odlesňovanie v posúdeniach vplyvu na 
udržateľnosť (SIA) a iných relevantných posudzovaniach na základe spoľahlivých 
údajov a metodík hodnotenia. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zahrnula záväzné a 
vynútiteľné ustanovenia s cieľom zastaviť nezákonnú ťažbu dreva, odlesňovanie, 
znehodnocovanie lesov a porušovanie ľudských práv a aby zabezpečila zodpovedné 
správanie podnikov, a to aj prostredníctvom ustanovení zaručujúcich slobodný, 
predchádzajúci a informovaný súhlas pôvodného obyvateľstva a miestnych komunít a 
uznanie vlastníckych práv komunít závislých od lesa a pôvodného obyvateľstva, ako aj 
záväzné mechanizmy dohľadu nad účinným vykonávaním týchto ustanovení a usilovala 
sa o nápravu, a to najmä poskytovaním prístupného mechanizmu na podávanie 
sťažností; vyzýva EÚ, aby sa zaoberala obchodom s komoditami rizikovými pre lesy 
prostredníctvom nových bilaterálnych partnerstiev s producentskými krajinami, pričom 
by mala vychádzať zo skúseností získaných v rámci FLEGT DDP, pričom pokrok by sa 
mohol čoskoro dosiahnuť pri obchode s kakaom;

20. vyzýva na posilnenie spolupráce EÚ – AKT s cieľom riešiť narastajúci problém 
odlesňovania a dezertifikácie v štátoch AKT prostredníctvom vypracovania akčných 
plánov zameraných na zlepšenie obhospodarovania lesov a ich ochrany s prihliadnutím 
na príčiny odlesňovania v rámci a mimo odvetvia lesného hospodárstva a uznávajúc 
význam tropického dreva pre hospodárstva štátov AKT s lesmi produkujúcimi drevo;
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21. vyzýva Komisiu, aby do rozsahu pôsobnosti vymáhateľných protikorupčných 
ustanovení v dohodách o voľnom obchode zahrnula nezákonné praktiky lesného 
hospodárstva, ako sú napríklad stanovovanie neprimerane nízkych cien dreva v 
koncesiách, ťažba chránených stromov, pašovanie lesných produktov cez hranice, 
nezákonná ťažba a spracovanie lesníckych surovín bez licencie;

22. zdôrazňuje, zdravie, životné prostredie a zmena klímy navzájom súvisia; zdôrazňuje, že 
viaceré vedecké štúdie poukazujú na vzájomné prepojenie medzi stratou biodiverzity a 
nárastom výskytu pandémií, najmä zoonotických ochorení spojených s odlesňovaním a 
znehodnocovaním prirodzených biotopov; vyzýva EÚ, aby v rámci vonkajšieho 
rozmeru zelenej dohody rozšírila svoju technickú pomoc a výmenu informácií a 
najlepších postupoch s tretími krajinami v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania 
lesov; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali s medzinárodnými 
organizáciami, ako je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a FAO, s cieľom 
zabrániť v budúcnosti šíreniu zdravotných kríz a pandémií;

23. pripomína, že približne 2,6 miliardy ľudí na celom svete využíva na varenie tradičnú 
biomasu, najmä drevo a drevené uhlie, pričom tri štvrtiny z nich nemajú prístup k 
účinným sporákom; vyzýva EÚ, aby rýchlejšie a silnejšie podporila tretie krajiny, aby 
mohli prejsť na obnoviteľné zdroje energie, čím sa zníži tlak na odlesňovanie súvisiace 
s palivovým využívaním dreva; podporuje opatrenia na zvýšenie lesného porastu a inej 
lesnej pôdy, ak je to relevantné; vyzýva Komisiu, aby riešila kompromisy vyplývajúce 
zo zvýšeného dopytu po dreve v oblasti materiálov, energetiky a biohospodárstva 
prostredníctvom vypracovania kritérií EÚ pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo s 
konkrétnymi referenčnými hodnotami a hraničnými hodnotami a podporou 
zalesňovania ako účinného riešenia na riešenie zmeny klímy a straty biodiverzity;

24. poukazuje na to, že stratégia Komisie pre biohospodárstvo, ktorá je vo veľkej miere 
založená na využívaní biomasy, prináša nové výzvy v oblasti ochrany a obnovy lesov; 
zdôrazňuje, že rastúce využívanie dreva pre biopalivá a bioenergiu vytvára tlak na 
svetové lesy a vyjadruje znepokojenie nad tým, že rastúci dopyt po bioenergetických 
produktoch, ak nie je riadne monitorovaný, by mohol viesť k neudržateľným postupom; 
opakuje, že politika EÚ v oblasti bioenergie by mala reagovať na prísne 
environmentálne a sociálne kritériá a zdôrazňuje potrebu zaviesť prísnejšie kritériá 
lesnej biomasy, aby sa zabránilo odlesňovaniu v zahraničí; preto naliehavo vyzýva EÚ a 
jej členské štáty, aby zabezpečili konzistentnosť medzi politikami v súlade so zásadou 
súdržnosti politík v záujme rozvoja (PCD) stanovenou v článku 208 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

25. poukazuje na to, že lesy významne prispievajú k celosvetovej potravinovej bezpečnosti, 
živobytiu a výžive v rozvojových krajinách a sú dôležitým zdrojom príjmov pre miestne 
spoločenstvá; pripomína, že pokrok smerom k udržateľnému poľnohospodárstvu, 
potravinovej bezpečnosti a udržateľnému obhospodarovaniu lesov by sa mali zároveň 
stať kľúčovým prvkom Agendy 2030;

26. pripomína, že približne 80 % globálneho odlesňovania je spôsobených rozširovaním 
pôdy využívanej na poľnohospodárske účely, čo sa ešte zhoršilo v dôsledku iných 
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právnych operácií týkajúcich sa alternatívneho využívania pôdy, najmä činností 
zameraných na chov dobytka, ťažby a vrtov, a že spotreba EÚ predstavuje približne 
10 % celosvetového podielu odlesňovania v dôsledku jej vysokej závislosti od krmív a 
poľnohospodárskych komodít, ako je palmový olej, mäso, sója, kakao, kukurica, drevo 
a kaučuk; vyzýva na zavedenie prísnejších kritérií udržateľnosti pre dovoz krmív, aby sa 
zabezpečilo, aby sa v tretích krajinách bielkovinové plodiny pestovali udržateľným 
spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie ani sociálne štruktúry; vyzýva 
Komisiu, aby sa venovala vysokej miere odlesňovania a znehodnocovania lesov v 
súvislosti s výrobkami živočíšneho pôvodu, ako sú mäso, mliečne výrobky a vajcia, a 
aby znížila spotrebu EÚ, pokiaľ ide o komodity rizikové pre lesy;

27. žiada Komisiu a jej členské štáty, aby si zachovali svoj záväzok bojovať proti 
nezákonnej ťažbe dreva a obchodovaniu s nezákonným drevom a komoditami 
rizikovými pre lesy; vyzýva EÚ, aby zabezpečila vysledovateľnosť dreva a výrobkov 
z dreva v celom dodávateľskom reťazci a začlenila lesnícku diplomaciu do svojej 
politiky v oblasti klímy s cieľom podporiť krajiny, ktoré spracúvajú a/alebo dovážajú 
významné množstvá tropického dreva, aby prijali účinné právne predpisy zakazujúce 
dovoz nelegálne vyťaženého dreva;

28. vyzýva Komisiu, aby rozšírila využívanie satelitného systému REDD+ na podporu 
globálneho monitorovania lesných rizík a odlesňovania v spolupráci s rozvojovými 
krajinami a aby posilnila úsilie v oblasti predchádzania prírodným požiarom a 
pripravenosti prostredníctvom spolupráce s rozvojovými krajinami v oblasti nástrojov 
včasného varovania, odolnosti voči katastrofám, opatrení na zníženie rizika, inovácií, 
digitalizácie a prenosu vedomostí; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby spolu so 
súkromným sektorom a ďalšími aktérmi v oblasti rozvoja posúdila nové riešenia v 
oblasti financovania rizika katastrof a poistenia proti katastrofickým udalostiam, ktoré 
postihujú lesy;
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