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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva EU, naj okrepi naložbe v programe za raziskave in inovacije, da bi okrepili 
kmetijstvo, ki bo odporno na podnebne spremembe, trajnostno intenzifikacijo in 
diverzifikacijo kulturnih rastlin, agroekologijo, kmetijsko gozdarstvo in okolju prijazne 
rešitve v skladu z evropskim zelenim dogovorom in sklepi posebnega poročila 
Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) o podnebnih spremembah in 
zemljiščih; prav tako poudarja, da je treba vlagati v upravljanje gozdov v skupnostih; 
vztraja, da bi si morala EU prizadevati za zmanjšanje emisij, ki so posledica krčenja in 
degradacije gozdov, za obnavljanje poškodovanih gozdov ter zaustavitev nezakonite 
sečnje in širitve rabe zemljišč na račun gozdov in naravnih ekosistemov, pa tudi za 
izboljšanje življenjskih pogojev in prehranske varnosti ter zagotovitev trajnostnih socio-
ekonomskih priložnosti za rastoče prebivalstvo; želi opozoriti, da novozasajeni gozdni 
sestoji ne morejo nadomestiti primarnih gozdov in njihove zmogljivosti za 
odstranjevanje in shranjevanje dodatnih količin ogljikovega dioksida; zato poudarja, da 
je pri reševanju dvojne svetovne krize zaradi podnebnih sprememb in izgube biotske 
raznovrstnosti zelo pomembno optimalno gozdarstvo, s pogozdovanjem in ponovnim 
pogozdovanjem pa se izboljšuje gozdnatost in obnavlja prst, kar prispeva k doseganju 
podnebne nevtralnosti v skladu s 15 cilji trajnostnega razvoja;

2. poudarja, da bi bilo treba z ukrepi EU za sodelovanje reševati temeljne vzroke za 
krčenje gozdov, namreč korupcijo, slabo upravljanje in institucije, zmanjšanje prostora 
civilne družbe, pomanjkanje usposobljenega osebja in opredelitve gozdov, kriminaliteto 
v zvezi z gozdovi in nekaznovanost ter negotovost zemljiške posesti, ki so poglavitni 
vzroki za nezakonito sečnjo, goljufije, davčne utaje in kršitve človekovih pravic; 
poudarja, da bi moralo biti trajnostno načrtovanje rabe zemljišč zaradi zaščite pravic 
skupnosti, ki so odvisne od gozda, in avtohtonih ljudstev do posesti zemljišč v središču 
donatorskih pobud in programov za kmetijstvo in gozdarstvo;

3. priznava pomen mednarodnih okvirov, kot so prostovoljne smernice Organizacije ZN za 
prehrano in kmetijstvo (FAO) za odgovorno upravljanje zemljiških posesti, ribištva in 
gozdov (VGGT), pri zagotavljanju pravne jasnosti in mednarodno sprejetih standardov 
dobre prakse za odgovorno upravljanje zemljiških posesti; poziva Komisijo, naj podpre 
širjenje in uporabo smernic VGGT na svetovni, regionalni in državni ravni; poudarja, da 
je za zagotovitev skladnosti s temi smernicami potrebno učinkovito neodvisno 
spremljanje in izvrševanje, vključno z ustreznimi mehanizmi za reševanje sporov in 
pritožbenimi mehanizmi;

4. poudarja, da se z vse bolj razširjenim krčenjem gozdov in škode v gozdovih ne ogrožata 
le trajnostno gozdarstva in biotska raznovrstnost, temveč to negativno vpliva tudi na 
življenje in pravice ljudi, ko se morajo denimo v primeru kršenja zemljiških pravic ali 
pravic delavcev odseliti ali zbežati z zemljišč;

5. poudarja, da je IPCC v posebnem poročilu o podnebnih spremembah in zemljiščih 
izrecno poudaril, da imajo tradicionalno znanje, avtohtona ljudstva in lokalne skupnosti 
ključno vlogo pri upravljanju in varovanju zemljišč in gozdov po svetu, v okviru boja 
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proti podnebnim spremembam pa da je pomembno tudi zagotavljanje zemljiških pravic 
skupnosti; opozarja, da so te skupine in zagovorniki človekovih pravic, ki si prizadevajo 
za zaščito gozdov, zemljišč in okolja, vse bolj izpostavljeni grožnjam, ustrahovanju in 
kršitvam človekovih pravic;

6. opozarja, da imajo domorodni prebivalci, lokalne skupnosti, mali kmetje in ženske 
nepogrešljivo znanje o gozdovih, od katerega so zelo odvisni; poziva EU, naj v skladu s 
prostovoljnimi smernicami FAO o upravljanju posesti, deklaracijo ZN o pravicah 
domorodnih ljudstev in konvencijo Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 169 
zagotovi priznavanje njihovih pravic do zemljiške posesti in človekovih pravic kot 
vprašanja socialne pravičnosti in njihovo dejansko udeležbo pri oblikovanju in izvajanju 
razvojnih programov EU, ki vplivajo nanje, ter pri izvrševanju ukrepov za varstvo 
gozdov, ki naj temeljijo na izkušnjah iz programa za izvajanje zakonodaje o gozdovih, 
upravljanje in trgovanje z njimi (FLEGT); poleg tega poziva EU, naj izboljša 
preglednost in odgovornost sporazumov o prostovoljnem partnerstvu;

7. poudarja, da imajo domorodne ženske in kmetice osrednjo vlogo pri varstvu gozdnih 
ekosistemov; vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ženske niso vključene v proces 
upravljanja naravnih virov in da se njihova vloga v njem ne krepi; meni, da je enakost 
spolov pri izobraževanju o gozdarstvu ena ključnih točk pri trajnostnem upravljanju 
gozdov in bi se morala odražati v akcijskem načrtu EU; 

8. opozarja na pomen podpiranja malih in srednjih gozdarskih podjetij s prenosom znanja 
ter z zagotavljanjem tehnične in finančne pomoči in usposabljanja; 

9. poudarja, da ima EU obsežno strokovno znanje na področju trajnostne oskrbe z energijo 
in bi morala prek raziskav in sodelovanja zagotavljati in posredovati znanje državam, ki 
jih je krčenje gozdov najbolj prizadelo, da bi dosegli cilje trajnostnega upravljanja 
gozdov iz Agende 2030;

10. poziva, naj ima gozdarski sektor pomembno vlogo v prihodnjem instrumentu za 
sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje in naj se v celoti izkoristi potencial 
načrta za zunanje naložbe in regionalnih mehanizmov kombiniranega financiranja, s 
katerimi je treba spodbujati zasebno financiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi 
(od aktivnega pogozdovanja do ponovnega pogozdovanja in pogozdovanja), 
trajnostnega turizma in kmetijskega gozdarstva, ter pobude podjetij, da iz svojih 
dobavnih verig izključijo proizvode, ki povzročajo krčenje gozdov, z namenom 
doseganja cilje trajnostnega razvoja; poziva zasebni sektor, naj bo dejaven v boju proti 
krčenju gozdov v okviru dobavnih verig in naložb ter naj nemudoma izpolni zaveze v 
zvezi z odpravo krčenja gozdov in zagotovi polno preglednost glede izpolnjevanja 
svojih zavez; poziva Komisijo, naj v načrtu za zunanje naložbe zagotovi učinkovito 
izvajanje neobveznih smernic FAO o upravljanju posesti; 

11. poudarja terapevtsko funkcijo gozdov v zelo urbaniziranih evropskih družbah ter vse 
večji pomen urbanih gozdov in dreves v mestih, ki neposredno pozitivno vplivajo na 
človekovo zdravje in kakovost življenja državljanov; poudarja, da gozdovi prispevajo 
tudi k družbeno-gospodarskemu razvoju svetovnega podeželja, tudi z distribucijo virov 
najrevnejšim območjem zaradi gozdarske industrije, nelesenih gozdnih proizvodov in 
ekološkega turizma;
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12. se zavzema, da bi v Uniji v okviru revizije direktive o nefinančnem poročanju1 in 
prizadevanj za bolj vzdržne finance poostrili standarde, tako da bi uvedli obvezno 
razkritje informacij, ki bi veljalo za podjetja, vključena v proizvodnjo ali predelavo 
izdelkov, ki so povezani s tveganji za gozdove;

13. poziva EU, naj pri sodelovanju z državami v razvoju posebno pozornost nameni 
gozdovom na obalnih območjih, kot so gozdovi mangrov, ki so še posebej prizadeti 
zaradi podnebnih sprememb in človekovega delovanja ter predstavljajo veliko 
priložnost za politike ohranjanja, prilagajanja in blaženja; 

14. poudarja, da se varovanje biotske raznovrstnosti in politike za blaženje podnebnih 
sprememb med seboj ne podpirajo samodejno; poziva k reviziji direktive o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov2, da bi bila skladna z mednarodnimi zavezami EU 
v okviru Agende 2030, Pariškega sporazuma in Konvencije o biološki raznovrstnosti, 
kar bi med drugim vključevalo uvedbo meril socialne trajnosti in upoštevanje tveganja 
prilaščanja zemljišč; v zvezi s tem poudarja, da bi morala direktiva o energiji iz 
obnovljivih virov spoštovati mednarodne standarde glede pravice do posesti, in sicer 
konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 169 in prostovoljne smernice FAO;

15. poziva EU, naj še naprej vodi svetovna prizadevanja za pripravo in izvajanje strategij za 
blažitev in prilagajanje, katerih namen je omejevanje krčenja in propadanja gozdov, 
spodbujanje obnove gozdov in zagotavljanje, da bo v okviru Pariškega sporazuma in 
ciljev trajnostnega razvoja ohranjen napredek, dosežen na področju trajnostnega 
gozdarstva;

16. poziva EU, naj v dvostranskih in regionalnih dialogih s partnerskimi državami 
razpravlja o krčenju in propadanju gozdov ter uničevanju naravnih ekosistemov, da bi 
jih spodbudila, da gozdove in s tem povezane ukrepe upravljanja, kot so strategije za 
blažitev in prilagajanje, vključijo v svoje nacionalno določene prispevke v okviru 
Pariškega sporazuma ter v nacionalne strategije in akcijske načrte za biotsko 
raznovrstnost v skladu s Konvencijo o biološki raznovrstnosti, da si prizadevajo za 
mednarodno zavezujoče sheme za zaščito gozdov in se uskladijo z mednarodnimi 
pobudami;

17. pozdravlja zavezo Komisije, da bo izboljšala trajnost in preglednost dobavnih verig; 
opozarja, da zgolj prostovoljni ukrepi in sistemi certificiranja ne zadostujejo za 
zaustavitev krčenja gozdov; poziva k sprejetju zakonodajnega okvira EU, ki bo temeljil 
na obvezni potrebni skrbnosti v verigah oskrbe s surovinami, ki so povezane s tveganji 
za gozdove, pri čemer se bo opiral na pridobljene izkušnje iz obstoječe zakonodaje, da 
bi preprečeval, obravnaval in blažil krčenje gozdov in kršitve človekovih pravic ter 
vključil male kmete v trajnostne dobavne verige, hkrati pa zagotavljal enake 
konkurenčne pogoje, da bi se izognili izgubi dohodka v državah v razvoju in nelojalni 
konkurenci; poudarja, da bi se moral ta zakonodajni okvir uporabljati za vse 

1 Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi 
Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij 
in skupin (UL L 330, 15.11.2014, str. 1).
2 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, str. 82)
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gospodarske akterje v dobavni verigi in bi ga moral spremljati zanesljiv mehanizem 
izvrševanja, vključevati pa bi moral učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za 
kršitve; poudarja, da je treba zagotoviti, da ta novi pravni okvir ne bo povzročil 
pretiranega upravnega bremena za mala in srednja podjetja; poziva Komisijo, naj ta 
regulativni okvir spodbuja na mednarodni ravni v skladu z vodilnimi načeli OZN o 
podjetništvu in človekovih pravicah; je prepričan, da bi morala strategija EU za gozdove 
spodbujati izmenjavo dobre prakse in rezultatov v gozdarskem sektorju ter izboljšati 
sodelovanje med državami;

18. spodbuja EU, naj zagotovi pomoč pri krepitvi nadzora nad krčenjem gozdov in 
nezakonitimi dejavnostmi;

19. poziva EU, naj poskrbi, da bodo politike na vseh področjih skladne z njenimi zavezami 
glede varstva in obnavljanja gozdov ter da bodo vključevali njene cilje glede biotske 
raznovrstnosti, in da bodo svetovne dobavne verige in finančni tokovi spodbujali samo 
zakonito in trajnostno proizvodnjo brez krčenja gozdov in kršenja človekovih pravic; 
želi spomniti, da je pomembno v trgovinske sporazume vnesti trdna, skladna in 
izvršljiva poglavja o trajnosti, ob čemer je treba poskrbeti za učinkovito izvajanje 
mnogostranskih okoljskih in podnebnih sporazumov; poziva Komisijo, naj skrbno oceni 
učinke trgovinskih sporazumov na krčenje gozdov z ocenami učinka na trajnost in 
drugimi ustreznimi ocenami, na podlagi trdnih podatkov in dobre ocenjevalne 
metodologije; poziva Komisijo, naj pri tem zajame obvezujoče in izvršljive določbe, s 
katerimi bi zaustavili nezakonito sečnjo, krčenje in degradacijo gozdov in kršitve 
človekovih pravic ter zagotovili odgovorno poslovno ravnanje, na primer z določbami o 
zagotovitvi svobodnega predhodnega informiranega soglasja domorodnih ljudstev in 
lokalnih skupnosti ter s priznanjem zemljiškoposestnih pravic domorodnim ljudstvom in 
skupnostim, ki so odvisne od gozda, ter z zavezujočimi mehanizmi za nadzorovanje 
učinkovitega izvajanja teh določb in za pravne možnosti, predvsem dostopen pritožbeni 
mehanizem; poziva EU, naj trgovino z blagom, povezanim s tveganji za gozdove, 
zajame v novih dvostranskih partnerskih sporazumih z državami proizvajalkami in naj 
se pri tem opre na izkušnje, pridobljene s prostovoljnimi sporazumi o partnerstvu pri 
izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov – dobra priložnost 
za hiter napredek je na primer kakav;

20. poziva, naj se okrepi sodelovanje med EU in državami AKP, da bi se spoprijeli z 
naraščajočim problemom krčenja gozdov in širjenja puščav v teh državah, in sicer z 
oblikovanjem akcijskih načrtov za izboljšanje upravljanja in ohranjanja gozdov z 
upoštevanjem vzrokov za krčenje gozdov, ki izvirajo znotraj in zunaj tega sektorja, in se 
zaveda, da je tropski les pomemben za gospodarstvo držav AKP, ki imajo gozdove za 
proizvodnjo lesa;

21. poziva Komisijo, naj v področje uporabe izvršljivih protikorupcijskih določb 
sporazumov o prosti trgovini vključi tudi nezakonite gozdarske prakse, na primer 
prenizke cene lesa pri koncesijah, sečnjo zavarovanih dreves, tihotapljenje gozdnih 
proizvodov čez meje, nezakonito sečnjo in predelavo gozdnih surovin brez dovoljenja;

22. želi opozoriti na povezanost zdravja, okolja in podnebnih sprememb; poudarja, da več 
znanstvenih študij kaže na povezave med izgubljanjem biotske raznovrstnosti in 
porastom pandemij, zlasti zoonotskih bolezni, ki so povezane s krčenjem gozdov in 
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degradacijo naravnih habitatov; poziva EU, naj kot zunanjepolitično razsežnost 
zelenega dogovora okrepi tehnično pomoč tretjim državam in z njimi intenzivneje 
izmenjuje informacije in dobro prakso na področju trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi; poziva Komisijo in države članice, naj skušajo v sodelovanju z mednarodnimi 
organizacijami, kot sta Svetovna zdravstvena organizacija in Organizacija za prehrano, 
preprečiti prihodnje širjenje zdravstvenih kriz in pandemije;

23. želi spomniti, da okoli 2,6 milijarde ljudi po vsem svetu za kuhanje uporablja 
tradicionalno biomaso, v glavnem les in oglje, in tri četrtine jih nima dostopa do 
učinkovitih kuhalnikov; poziva EU, naj tretjim državam zagotovi hitrejšo in obsežnejšo 
podporo in jim tako pomaga, da se bodo lahko osredotočile na trajnostne in čiste vire 
energije ter tako zmanjšale pritisk za krčenje gozdov zaradi lesa za kurjavo; spodbuja k 
ukrepom za povečanje gozdne odeje in drugih gozdnih površin, kjer mogoče; poziva 
Komisijo, naj obravnava kompromise, ki jih povzroča večje povpraševanje po lesu za 
materiale, energijo in biogospodarstvo, in sicer tako, da bi oblikovala merila EU za 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi z oprijemljivimi referenčnimi vrednostmi in 
pragovi, ter tako, da bi kot učinkovito rešitev za ukrepanje zoper podnebne sprememb in 
izgubljanje biotske raznovrstnosti spodbujala aktivno pogozdovanje;

24. poudarja, da strategija Komisije za biogospodarstvo, ki se v veliki meri opira na 
biomaso, odpira nove izzive glede varstva in obnove gozdov; poudarja, da vse večja 
uporaba lesa za biogoriva in bioenergijo pomeni pritisk na svetovne gozdove, in je 
zaskrbljen, da utegne večje povpraševanje po bioenergetskih proizvodih privesti do 
netrajnostnih praks, če ga ne bomo skrbno spremljali; zatrjuje, da bi morala politika EU 
na področju energije iz biomase izpolnjevati stroga okoljska in socialna merila, in 
poudarja, da je treba uvesti strožja merila za gozdno biomaso, da se prepreči krčenje 
gozdov v tujini; zato poziva EU in njene države članice, naj po načelu skladnosti politik 
za razvoj iz člena 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) poskrbijo za 
enovitost politik;

25. poudarja, da gozdovi pomembno prispevajo k svetovni prehranski varnosti, možnostim 
preživljanja in prehrani v državah v razvoju in so pomemben vir dohodka za lokalne 
skupnosti; želi spomniti, da bi moralo napredovanje proti trajnostnemu kmetijstvu, 
prehranski varnosti in trajnostnemu ravnanju z gozdovi vse hkrati v osrčju Agende 
2030;

26. želi opomniti, da okoli 80 % svetovnega krčenja gozdov povzroča širjenje kmetijskih 
zemljišč, kar poslabšujejo še druge nezakonite dejavnosti, predvsem za živinorejo, 
rudarjenje in iskanje nafte, in da potrošnja EU v svetovnem merilu povzroči okoli 10 % 
krčenja gozdov, saj je močno odvisna od beljakovinske krme in kmetijskih proizvodov, 
kot so palmovo olje, meso, soja, kakav, koruza, les in kavčuk; poziva k uvedbi strožjih 
trajnostnih meril za uvoženo krmo, zato da bi zagotovili, da se bodo beljakovinske 
kulture v tretjih državah gojile trajnostno in tako, da ne bo škodljivo za okolje ali 
družbene strukture; poziva Komisijo, naj obravnava problem, da je z živalskimi 
proizvodi, kot so meso, mlečni izdelki in jajca, povezan velik implicitni delež krčenja in 
degradacije gozdov, in naj v EU zmanjša potrošnjo blaga, povezanega s tveganji za 
gozdove;

27. poziva Komisijo in države članice, naj vztrajajo pri svoji zavezi, da se bodo bojevale 
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proti nezakoniti sečnji in trgovini z nezakonito pridobljenim lesom in blagom, 
povezanim s tveganji za gozdove; poziva EU, naj poskrbi za sledljivost lesa in lesnih 
proizvodov skozi vso dobavno verigo in naj v svojo podnebno politiko vključi tudi 
diplomacijo za gozdove, zato da bi države, ki predelujejo ali uvažajo velike količine 
tropskega lesa, spodbudili k sprejetju učinkovite zakonodaje, s katero bodo prepovedale 
uvoz nezakonito pridobljenega lesa;

28. poziva Komisijo, naj razširi uporabo satelitskega sistema Copernicus REDD+, da bi 
podprla svetovno spremljanje tveganj za gozdove in krčenja gozdov v sodelovanju z 
državami v razvoju, ter naj okrepi preprečevanje naravnih požarov in prizadevanja za 
pripravljenost, in sicer s sodelovanjem z državami v razvoju za orodja za zgodnje 
opozarjanje, odpornost proti naravnih nesrečam, ukrepe za zmanjševanje tveganj, 
inovacije, digitalizacijo in prenos znanja; poziva Komisijo, naj tu sodeluje z zasebnim 
sektorjem in drugimi akterji razvoja, da bi ocenili nove rešitve za financiranje in 
zavarovanje za primere tveganja naravnih nesreč, da bi se lahko uporabili pri katastrofah, 
ki bi prizadele gozdove.
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