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POBUDE

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

1. poziva Unijo, naj sprejme zakonodajni akt, v katerem bi od podjetij zahtevali primerno 
skrbnost v celotni dobavni verigi, saj bi tako zagotovili, da bodo proizvodi, ki so sicer 
lahko povezani s tveganji za gozdove in ki so dani na trg Unije, trajnostni, da ne bodo 
povezani s krčenjem gozdov in da bodo izpolnjevali zahteve v zvezi s spoštovanjem 
človekovih pravic; poudarja, da bi bilo treba pri tej zakonodaji uporabiti pristop, s 
katerim bi zajeli različne vrste proizvodov, veljati bi morala za vse gospodarske akterje, 
tudi finančne, spremljati pa bi jo moral zanesljiv mehanizem izvrševanja, vključno z 
učinkovitimi, sorazmernimi in odvračalnimi kaznimi za kršitve;

2. se zavzema, da bi v Uniji v okviru revizije Direktive 2014/95/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta1 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; 

3. opozarja, da v Uniji zaradi vse večjega povpraševanja po lesu za izdelavo materialov, 
proizvodnjo energije in uporabo v biogospodarstvu postaja verjetneje, da bo uvoženo 
blago povezano s krčenjem gozdov, prilaščanjem zemljišč, prisilnim razseljevanjem in 
kršenjem pravic domorodnih ljudstev; poudarja, da je treba skupnostim, ki so odvisne 
od gozda, in domorodnim ljudstvom dejansko priznati pravice, ki izhajajo iz običajnega 
lastništva posesti, in jih spoštovati;

4. obžaluje, da se politike za varovanje biotske raznovrstnosti in politike za blaženje 
podnebnih sprememb med seboj ne podpirajo samodejno; izraža zaskrbljenost zlasti 
glede tega, kako vse večji uvoz biomase, ki povzroča krčenje gozdov zunaj EU, vpliva 
na okolje; 

5. poziva Unijo, naj spoštuje načelo skladnosti politik za razvoj in zagotovi, da bodo njena 
razvojna, trgovinska, kmetijska in podnebna politika medsebojno usklajene; 

6. poziva Komisijo, naj v vse trgovinske in naložbene sporazume EU vključi ambiciozne 
določbe o gozdovih; poudarja, da bi morale biti te določbe zavezujoče in izvršljive prek 
učinkovitega mehanizma nadzora in sankcij.

1 Direktiva 2014/95/EU o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij 
o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin.


