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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 poveča naložbe v programe za kmetijstvo, ki bo odporno na podnebne 
spremembe, trajnostno intenzifikacijo in diverzifikacijo, agroekologijo in kmetijsko-
gozdarske sisteme, da bi zaustavili vse večjo rabo tal na račun gozdov ter obenem 
zagotovili hrano in gospodarske priložnosti za rastoče prebivalstvo;

2. poudarja, da je treba z ukrepi EU za sodelovanje reševati problematiko korupcije, 
slabega upravljanja in institucij, pomanjkanja usposobljenega osebja, nekaznovanosti 
ter negotovega lastništva posesti, ki so glavni vzroki za nezakonito sečnjo, goljufije, 
davčne utaje in kršitve človekovih pravic;

3. opozarja, da imajo avtohtoni prebivalci, lokalne skupnosti, mali kmetje in ženske 
nepogrešljivo znanje o gozdovih, od katerega so zelo odvisni; poziva EU, naj zagotovi, 
da bodo sodelovali pri oblikovanju in izvajanju razvojnih programov EU, ki vplivajo na 
njihov položaj; poziva jo tudi, naj izboljša preglednost sporazumov o prostovoljnem 
partnerstvu;

4. poziva, naj se gozdarski sektor v veliki meri vključi v prihodnji instrument za sosedstvo 
ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) in naj se v celoti izkoristi potencial 
načrta za zunanje naložbe in regionalnih mehanizmov kombiniranega financiranja, s 
katerimi je treba spodbujati zasebno financiranje;

5. poziva EU, naj o problematiki krčenja gozdov razpravlja v dvostranskih dialogih s 
partnerskimi državami in jih spodbudi, naj gozdove vključijo v svoje nacionalno 
določene prispevke v skladu s Pariškim sporazumom, delajo na mednarodno 
zavezujočih shemah za varstvo gozdov in se usklajujejo z mednarodnimi pobudami;

6. pozdravlja zavezo Komisije, da bo izboljšala trajnost in preglednost dobavnih verig; 
poziva k sprejetju regulativnih ukrepov, pri čemer morajo biti zagotovljeni enaki 
konkurenčni pogoji, da bi preprečili izgubo dohodka v državah v razvoju in nelojalno 
konkurenco;

7. poziva EU, naj zagotovi, da bodo politike na vseh področjih skladne z njenimi zavezami 
glede zaščite in obnove gozdov; želi opomniti, da morajo poglavja o trajnosti v 
trgovinskih sporazumih vsebovati določbe o gozdovih in odgovornem ravnanju podjetij 
ter mehanizme za nadzor nad učinkovitim izvajanjem teh določb.


