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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju 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 UE do większych inwestycji w programy na rzecz rolnictwa odpornego na 
zmianę klimatu, zrównoważonej intensyfikacji i dywersyfikacji, agroekologii i 
systemów rolno-leśnych, by powstrzymać ekspansję użytkowania gruntów ze szkodą 
dla lasów, a jednocześnie zapewnić dostateczną ilość żywności i możliwości 
gospodarcze rosnącej liczbie ludności;

2. podkreśla, że środki współpracy UE muszą służyć przeciwdziałaniu korupcji, słabym 
rządom i instytucjom, brakowi wyszkolonego personelu, bezkarności i niepewnym 
stosunkom własności gruntów, które są głównymi przyczynami nielegalnego 
pozyskiwania drewna, oszustw, uchylania się od opodatkowania i naruszeń praw 
człowieka;

3. przypomina, że ludność tubylcza, społeczności lokalne, drobni producenci rolni i 
kobiety dysponują niezbędną wiedzą na temat lasów i w dużym stopniu na niej 
polegają; wzywa UE do zapewnienia ich udziału w opracowywaniu i realizowaniu 
unijnych programów rozwojowych mających wpływ na te grupy; ponadto wzywa UE 
do zwiększenia przejrzystości umów o dobrowolnym partnerstwie;

4. wzywa sektor leśnictwa do wyraźnego zaangażowania w przyszły Instrument 
Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), a także do 
pełnego wykorzystania potencjału Planu inwestycji zewnętrznych i regionalnych 
instrumentów łączonych w celu uruchomienia środków prywatnych;

5. wzywa UE do omawiania kwestii związanych z wylesianiem w dwustronnych 
rozmowach z krajami partnerskimi, aby zachęcić je do włączenia lasów do wkładów 
ustalonych na poziomie krajowym na mocy porozumienia paryskiego, do podjęcia prac 
nad wiążącymi międzynarodowymi systemami ochrony lasów oraz do koordynacji z 
inicjatywami międzynarodowymi;

6. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do nadania łańcuchowi dostaw 
bardziej zrównoważonego charakteru i zwiększenia jego przejrzystości; wzywa do 
przyjęcia środków regulacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków 
działania, aby unikać utraty dochodów w krajach rozwijających się i nieuczciwej 
konkurencji;

7. wzywa UE do dopilnowania, by polityka we wszystkich dziedzinach była spójna z 
zobowiązaniami Unii do ochrony i odtwarzania lasów; przypomina, że rozdziały umów 
handlowych dotyczące zrównoważonego rozwoju muszą zawierać przepisy dotyczące 
lasów i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także mechanizmy 
nadzoru nad skutecznym wdrażaniem tych przepisów.


