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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. apeluje do Unii o przyjęcie aktu ustawodawczego zobowiązującego przedsiębiorstwa do 
zachowania należytej staranności w całych łańcuchach dostaw w celu dopilnowania, 
aby wprowadzane do obrotu w Unii towary stanowiące zagrożenie dla lasów były 
zrównoważone, zgodne z zobowiązaniami w zakresie praw człowieka i nie powodowały 
wylesiania; podkreśla, że takie przepisy powinny bazować na podejściu przekrojowym, 
mieć zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów 
finansowych, oraz powinien im towarzyszyć solidny mechanizm egzekwowania, 
obejmujący skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary za nieprzestrzeganie 
przepisów;

2. wzywa Unię, by w ramach rewizji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/95/UE1 wzmocniła normy w zakresie obowiązkowego ujawniania przez 
przedsiębiorstwa informacji związanych z produkcją lub przetwarzaniem towarów 
stanowiących zagrożenie dla lasów;  

3. przypomina, że rosnące zapotrzebowanie Unii na drewno jako materiał, surowiec 
energetyczny i do celów biogospodarki zwiększa ryzyko wylesiania związanego z 
przywozem, masowego wykupu i dzierżawy ziemi, przymusowego wysiedlania oraz 
naruszania praw ludności tubylczej; podkreśla, że należy zapewnić skuteczne 
uznawanie i poszanowanie praw do ziemi społeczności zależnych od lasów oraz 
ludności tubylczej;

4. ubolewa, że strategie polityczne mające na celu ochronę różnorodności biologicznej i 
łagodzenie zmiany klimatu nie wspierają się wzajemnie w automatyczny sposób; jest 
szczególnie zaniepokojony wpływem na środowisko coraz większego przywozu 
biomasy, powodującego wylesianie za granicą; 

5.  wzywa Unię do przestrzegania zasady spójności polityki na rzecz rozwoju oraz do 
zapewnienia spójności między polityką rozwojową, handlową, rolną, energetyczną a 
klimatyczną; 

6. wzywa Komisję do włączania ambitnych postanowień dotyczących lasów do 
wszystkich unijnych umów handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, że postanowienia 
te powinny być wiążące i możliwe do wyegzekwowania dzięki skutecznemu 
mechanizmowi monitorowania i sankcji.

1 Dyrektywa 2014/95/UE zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji 
niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy


