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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o posilnení opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov
(2019/2156(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na akčný plán pre vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom 
hospodárstve (FLEGT) zo septembra 2001, dobrovoľné partnerské dohody FLEGT s 
tretími krajinami a na pracovný plán FLEGT na roky 2018 – 2022,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä jej článok 11, článok 191 
ods. 1 a článok 208,

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorým sa potvrdzuje 
právomoc EÚ v oblasti ochrany európskych lesov1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Čistá planéta pre všetkých – Európska 
dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo (COM (2018) 773),

– so zreteľom na stratégiu EÚ v oblasti lesníctva z roku 2013(COM(2013)659),

– so zreteľom na stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (KOM(2011) 244),

– so zreteľom na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN na obdobie 2015 – 2030,

– so zreteľom na Parížsku dohodu o zmene klímy dosiahnutú na 21. konferencii 
zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy,

– so zreteľom na Dohovor o biodiverzite z roku 1992, Globálnu stratégiu pre biodiverzitu 
na obdobie rokov 2011 – 2020 a ciele v oblasti biodiverzity z Aichi,

– so zreteľom na záverečnú správu zo štúdie Komisie s názvom Vplyv spotreby EÚ na 
odlesňovanie: komplexná analýza vplyvu spotreby EÚ na odlesňovanie (2013),

– so zreteľom na návrh štúdie uskutočniteľnosti o možnostiach zintenzívnenia opatrení 
EÚ proti odlesňovaniu, ktorú si nechalo vypracovať Generálne riaditeľstvo Európskej 
komisie pre životné prostredie (2017),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. októbra 2008 týkajúce sa výziev súvisiacich 
s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty 
biodiverzity (KOM(2008) 645),

– so zreteľom na Strategický plán OSN pre lesy na roky 2017 – 2030 (UNSPF),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zintenzívnenie opatrení EÚ na ochranu a 

1 Rozsudok Súdneho dvora zo 17. apríla 2018, Európska komisia/Poľská republika, C-441/17, EU:C:2018:255.
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obnovenie svetových lesov (KOM (2019) 352),

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

A. keďže napriek všetkému doterajšiemu úsiliu sa ochrana a udržateľné využívanie 
svetových lesov nedá dosiahnuť na základe súčasných politík;

B. keďže intenzívnejšie úsilie o ochranu existujúcich lesov a aktívne a udržateľné 
vytváranie nových lesov musí zohrávať kľúčovú úlohu v politikách EÚ;

C. keďže EÚ je nepriamo zapojená do odlesňovania a degradácie svetových lesov vrátane 
spotreby produktov súvisiacich s odlesňovaním;

D. keďže na účinnejšiu ochranu svetových lesov budú potrebné opatrenia na všetkých 
úrovniach, ako aj významné investície;

E. keďže zvýšená ochrana lesov poskytuje príležitosti pre hospodársky rozvoj, najmä na 
úrovni miestnych komunít;

F. keďže objem finančných prostriedkov poskytovaných EÚ na podporu lesov a 
udržateľného lesného hospodárstva v partnerských krajinách je vzhľadom na rozsah 
problému nedostatočný;

G. keďže EÚ má odborné kapacity v oblasti udržateľného lesného hospodárstva a možnosti 
pomoci pri budovaní kapacít v iných krajinách;

1. súhlasí s prioritami na posilnenie opatrení EÚ predstavenými v oznámení COM(2019) 
352; konštatuje však, že EÚ by mala byť ambicióznejšia;

2. zdôrazňuje, že EÚ má právomoc, zodpovednosť a využiteľné finančné zdroje na 
ochranu európskych lesov ako súčasti svetových lesov; vyzýva preto Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili dôsledné uplatňovanie opatrení zameraných na ochranu a obnovu 
svetových lesov i vo vzťahu k európskym lesom; 

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu pôvodného obyvateľstva a miestnych spoločenstiev pri 
ochrane svetových lesov a vyzýva Komisiu, aby túto úlohu zohľadnila pri prijímaní, 
vykonávaní a presadzovaní opatrení na ochranu lesov tak na úrovni EÚ, ako aj v rámci 
kľúčových medzinárodných fór; 

4. zdôrazňuje úlohu občianskej spoločnosti pre ochranu životného prostredia a udržateľnú 
spotrebu a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili transparentnosť a možnosť 
účasti verejnosti s cieľom podporiť ochranu lesov;

5. domnieva sa, že jednotná definícia koncepcie dodávateľského reťazca, ktorý 
nespôsobuje odlesňovanie, je kľúčová pre riešenie problému komodít prispievajúcich k 
odlesňovaniu, a vyzýva Komisiu, aby takúto definíciu navrhla;

6. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne zabezpečila vypracovanie štúdií o systémoch 
certifikácie komodít, ktoré nezahŕňajú odlesňovanie, a aby tieto štúdie predložila spolu s 
návrhom na ďalší postup Európskemu parlamentu na ďalšie posúdenie;
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7. odporúča Komisii, aby venovala osobitnú pozornosť možnostiam regulácie prístupu na 
trh Únie s cieľom propagovať výrobky, ktoré nevedú k odlesňovaniu vrátane možnosti 
zavedenia opatrení náležitej starostlivosti v prípade komodít, ktoré sú pre lesy rizikové; 

8. vyzýva na väčšie zapojenie súkromného sektora do boja proti odlesňovaniu; zároveň 
vyzýva Komisiu, aby prehĺbila spoluprácu so súkromným sektorom a vytvorila vhodné 
dobrovoľno-motivačné nástroje a nástroje vychádzajúce zo zásady spoločnej 
zodpovednosti;

9. zdôrazňuje, že metódy na dosiahnutie cieľov stanovených v balíku opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov nesmú viesť k odlesňovaniu a degradácii lesov v 
iných častiach sveta; vyzýva preto Komisiu, aby do roku 2021 preskúmala príslušné 
aspekty správy priloženej k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/807 a v prípade potreby 
preskúmala toto nariadenie bez zbytočného odkladu a v každom prípade do roku 2023 
na základe stavu vedeckých poznatkov a v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti;

10. víta plán Komisie zabezpečiť, aby téma odlesňovania bola súčasťou politických 
dialógov na úrovni štátov, a odporúča Komisii, aby do týchto dialógov zahrnula 
presadzovanie ľudských práv, najmä práv pôvodného obyvateľstva a miestnych 
komunít, ako aj podporu ochrancov životného prostredia;

11. víta plán Komisie pomáhať partnerským krajinám vytvárať a implementovať národné 
rámce pre lesy a ich udržateľné riadenie, ale zastáva názor, že takáto pomoc by mala 
priniesť merateľné výsledky, pokiaľ ide o nákladovú efektívnosť vo vzťahu k 
vzniknutým nákladom, a odporúča Komisii, aby zahrnula tento aspekt do svojich úvah a 
činností;

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia na posilnenie politického a 
regulačného rámca na podporu udržateľného obhospodarovania lesov a územného 
plánovania;

13. vyzýva Komisiu, aby kládla osobitný dôraz na opatrenia v oblasti udržateľnej výroby a 
využívania drevných palív, a to aj pokiaľ ide o vysokú úroveň dovozu drevených peliet 
do EÚ a možné riziká, ktoré takýto dovoz predstavuje pre lesy v tretích krajinách;

14. vyzýva EÚ, aby zvážila poskytnutie podpory tretím krajinám s potenciálom prechodu 
na obnoviteľné zdroje energie, čím sa zníži tlak na odlesňovanie súvisiace s palivovým 
využívaním dreva;

15. víta plán Komisie na posilnenie spolupráce v oblasti politík a opatrení na ochranu 
svetových lesov na kľúčových medzinárodných fórach a vyzýva Komisiu, aby sa 
snažila o spoluprácu na týchto fórach, a to aj s cieľom zosúladiť používanie 
terminológie a koncepcií (napr. koncepcie udržateľného obhospodarovania lesov alebo 
koncepcie dodávateľských reťazcov bez odlesňovania) a prepojiť prijímané politiky a 
opatrenia; 

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby všetky novoprijaté obchodné dohody, komplexné 
aj príslušné čiastkové dohody, obsahovali ustanovenia týkajúce sa lesov a zahŕňali 
záruky na zabránenie takému ich vykonávaniu, ktoré by mohlo viesť k odlesňovaniu a 
degradácii lesov; 
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17. odporúča Komisii, aby vyhodnotila možnosť zahrnutia ustanovení o ochrane lesov do 
existujúcich obchodných dohôd, ktoré takéto ustanovenia ešte neobsahujú; 

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa účinky obchodných dohôd na situáciu v 
lesoch systematicky posudzovali ako súčasť posúdenia vplyvu na udržateľnosť a iných 
relevantných metód posudzovania a aby sa závery týchto hodnotení následne zohľadnili 
pri rozhodovaní o uzatváraní týchto dohôd; 

19. vyzýva Komisiu, aby do stratégie lesného hospodárstva EÚ na nasledujúce obdobie 
zahrnula záväzné ciele v oblasti ochrany a obnovy lesných ekosystémov vrátane 
pôvodných európskych lesov;

20. považuje za potrebné presmerovať finančné toky, súkromné aj verejné, na činnosti, 
ktoré nevedú k odlesňovaniu;

21. vyzýva Komisiu, aby systematicky zahŕňala prvky týkajúce sa lesov do rozvojových 
politík a všetkých investičných a podporných programov zameraných na producentské 
krajiny a aby zvážila, či je potrebné podmieniť investície a podporu dodržiavaním 
týchto prvkov; 

22. vyzýva Komisiu, aby prijala konkrétne kroky na zlepšenie dostupnosti informácií a 
údajov získaných prostredníctvom existujúcich a nových nástrojov na monitorovanie 
lesov a zabezpečila, aby sa tieto informácie šírili vo forme, ktorá je prístupná a 
zrozumiteľná pre verejnosť, spotrebiteľov a súkromný sektor;

23. zdôrazňuje, že nezávislé monitorovanie a zdieľanie informácií majú zásadný význam 
pre zlepšenie správy a uľahčenie plnenia záväzkov týkajúcich sa zastavenia 
odlesňovania v partnerských krajinách; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila finančnú 
a technickú podporu pre partnerské krajiny s cieľom dosiahnuť tieto ciele a pomôcť im 
rozvíjať odborné znalosti potrebné na zlepšovanie miestnych štruktúr lesného 
hospodárstva a zodpovednosti zaň;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rada a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Lesy pokrývajú približne 30 % pevniny a nachádza sa v nich 80 % biodiverzity. Takéto tvrdenie 
by samo osebe už možno bolo dostatočným dôvodom vysvetľujúcim potrebnosť ich ochrany. 
Zoznam dôvodov však ani zďaleka nekončí. Lesy majú významnú sociálnu, kultúrnu a 
duchovnú hodnotu a zároveň plnia širokú škálu funkcií, tak výrobných, ako aj nemenej 
dôležitých mimoprodukčných – environmentálnych a sociálnych. Lesy okrem iného 
regulujú vodný cyklus, zlepšujú kvalitu ovzdušia a pohlcujú oxid uhličitý. Sú domovom 
mnohých druhov vrátane mnohých ohrozených druhov, ako aj mnohých miestnych komunít 
vrátane pôvodného obyvateľstva. V ostatných desaťročiach sa pritom neustále zvyšoval tlak na 
plnenie neťažobných funkcií lesov, pričom spolu s ním rastie celosvetový dopyt po autentickej 
divokej prírode. To všetko viedlo k prísnej ochrane lesov ako jednej z priorít svetovej 
verejnosti. 

Rozmanitosť existujúcich lesných porastov je bezprecedentná – od pôvodných tropických lesov 
a pobrežných mangrovníkových lesov, lesov mierneho pásma až po subarktické boreálne lesy. 
Úvahy o ďalšom vývoji právnych predpisov zameraných na zlepšenie ochrany svetových 
lesov sú jedným z kľúčových aspektov, ktoré treba mať na pamäti. Prijaté riešenia 
nevyhnutne musia odrážať túto rôznorodosť. Bolo by takmer nemožné nájsť jedno 
univerzálne riešenie pre všetky typy lesných porastov. Spolu s uvedeným delením ide ruka v 
ruke jedno nie príliš pozitívne konštatovanie, a síce, že tlak na lesy sa naprieč zemepisnými 
šírkami zvyšuje, čo vedie k postupnej degradácii týchto porastov a v mnohých prípadoch k ich 
zániku. Len v rokoch 1990 až 2016 svet stratil v dôsledku ľudskej činnosti 1,3 milióna 
kilometrov štvorcových lesných porastov, čo znamená, že každú hodinu zmizla plocha lesa 
o veľkosti 800 futbalových ihrísk. Takmer určite sa nepodarí dosiahnuť cieľ Komisie stanovený 
v oznámení o odlesňovaní, COM (2008) 645 final, ktorý bol znížiť do roku 2020 hrubý úbytok 
tropických lesov o 50 %. Vzťah k lesom možno do určitej miery vnímať ako obraz kultúrnej 
vyspelosti ľudstva.

K masívnemu odlesňovaniu a degradácii lesov vo veľkej miere dochádza v tropických 
lesoch. Napríklad mangrovníkové lesy sa v minulosti rozprestierali pozdĺž 75 % tropického 
pobrežia, zatiaľ čo v súčasnosti ich je viac ako polovica zničená, najmä v dôsledku výstavby, 
akvakultúry, znečistenia a neudržateľného hospodárenia. Pod silným tlakom je Amazónia, 
ktorá je vzhľadom na svoju veľkosť, so zreteľom na faktickú podporu odlesňovania zo strany 
brazílskej vlády a s prihliadnutím na nárast počtu úmyselných požiarov v roku 2019 v porovnaní 
s minulým rokom o takmer 50 %, jedna z prioritných oblastí ochrany svetových lesov. Sú to 
práve tropické lesy, ktoré predstavujú veľkú časť územia tradične obývaného domorodým 
obyvateľstvom. Toto vlastní alebo spravuje 35 % pôvodných, najmä tropických lesov; pričom 
zo štúdií vyplýva, že miera odlesňovania na územiach domorodého obyvateľstva so 
zavedenými systémami zvykového práva je dvakrát až trikrát nižšia ako mimo týchto území1.

V kontexte dôležitej pozitívnej úlohy, ktorú zohrávajú pôvodné tropické lesy, treba tiež 
zdôrazniť, že novo vysádzané lesy nemôžu v plnej miere nahradiť pôvodné lesy s vysokými 
zásobami uhlíka a vysokým vekom, jedinečnými ekologickými vlastnosťami a najvyššou 

1 DING, Helen et al. Climate Benefits, Tenure Costs. The Economic Case For Securing Indigenous Land Rights 
in the Amazon. World Resources Institute (Inštitút svetových zdrojov), október 2016. 98 s. Dostupné na: 
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf . 

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf
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úrovňou biodiverzity. Okrem toho obnova zničených pôvodných lesov sa v mnohých prípadoch 
nedarí – ako príklad môžu poslúžiť už spomínané mangrovníkové lesy.

Napriek alarmujúcemu rozsahu problému neeurópskych lesov však treba zdôrazniť, že ani stav 
lesov na území Európskej únie nie je uspokojivý a napriek rastúcemu tlaku verejnosti, 
pokiaľ ide o plnenie ich nevýrobnej funkcie, kvalita lesov dlhodobo klesá. Zásadné 
problémy spoločné pre lesy na celom svete, čiže odlesňovanie a nezákonná ťažba, sa 
nevyhýbajú ani európskym lesom. Neuspokojivý je na mnohých miestach v Európe aj samotný 
spôsob hospodárenia.2

Ako už bolo uvedené, lesy sú biotopom mnohých ohrozených druhov vrátane tých 
najzraniteľnejších. Odlesňovanie je tak jednou z hlavných príčin straty celosvetovej 
biodiverzity, ktorá v súčasnosti napreduje bezprecedentným tempom.3 Svet tak prichádza 
nielen o druhy rastlín, ale aj o alarmujúci počet živočíšnych druhov, z ktorých niektoré, často 
žijúce práve v tropických lesoch, človekom vyhubil ešte predtým, ako ich objavil a pomenoval. 
Rastliny tropických lesov, ktoré predstavujú len 7 % svetovej vegetácie, pritom tvoria svetovú 
lekáreň; viac ako štvrtina moderných liekov v celkovej hodnote 100 miliárd EUR ročne má 
pôvod v práve v rastlinách tropických lesov. Zároveň sa strata biodiverzity neobmedzuje na 
druhy priamo prepojené na lesné porasty. Ako príklad tu možno použiť mangrovníkové lesy, 
ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane koralových útesov vďaka zadržiavaniu živín a 
sedimentov a ochrane pred tepelným stresom a fotochemickou oxidáciou.

Veľká časť vyťaženého dreva sa používa ako palivo, pričom najdôležitejším produktom 
lesného hospodárstva v mnohých rozvojových krajinách je palivové drevo; napríklad v 
subsaharskej Afrike 80 % obyvateľstva stále používa na varenie drevo. Zároveň sa očakáva 
zvýšenie dopytu po ňom a v roku 2030 bude 2,8 miliardy ľudí závislých od tohto paliva, v 
porovnaní s 2 miliardy ľudí v súčasnosti. Oblasti, ktoré sú najviac ohrozené odlesňovaním, sú 
však z tohto dôvodu zároveň oblasťami s najvyšším počtom hodín slnečného svitu ročne, čo 
umožňuje postupný prechod na obnoviteľné zdroje energie. 

Zásadný význam má aj vplyv odlesňovania na zmenu klímy. Emisie skleníkových plynov 
z využívania pôdy a zmien vo využívaní pôdy, najmä z dôvodu odlesňovania, sa na 
celkových emisiách podieľajú 12 %, a sú tak druhou najvýznamnejšou príčinou zmeny 
klímy po spaľovaní fosílnych palív. Cieľom odlesňovania je okrem ťažby dreva aj 
poľnohospodárske využívanie pôdy získanej odlesňovaním. Poľnohospodárstvo je zodpovedné 
za 80 % odlesňovania na celom svete, pričom sebestačné hospodárenie spôsobuje 48 % a 
komerčné poľnohospodárstvo 32 % odlesňovania; ďalšími dôvodmi odlesňovania sú ťažba 
dreva (14 %), výroba dreveného uhlia (5 %), rozširovanie miest, rozvoj infraštruktúry a ťažba 
nerastných surovín. Už existujúca poľnohospodárska pôda je okrem toho často využívaná 
nevhodná spôsobom, ktorý vedie k zhoršovaniu úrodnosti pôdy a podporuje odlesňovanie s 
cieľom vytvoriť nové plochy pre poľnohospodársku činnosť. Samotná Európska únia je ako 
dovozca priamo zapojená do medzinárodného obchodu s výrobkami súvisiacimi s 
odlesňovaním, ako je palmový olej, mäso, sója, kakao, kukurica, drevo alebo kaučuk, a to aj vo 

2 Pozri FERN. EU forests in danger. Forest protection starts in our backyard [online]. FERN. Február 2019. 
Dostupné na: https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf .
3 Podľa tejto správy hrozí vyhynutie približne 1 miliónu živočíšnych a rastlinných druhov. IPBES. Global 
Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. [online] 
IPBES, 2019. Dostupné na: https://ipbes.net/global-assessment

https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
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forme spracovaných výrobkov alebo služieb, a jej podiel na celkovej svetovej spotrebe takýchto 
výrobkov dosahuje 10 %.

Pri uvažovaní o tom, akým smerom by sa mala uberať budúca podoba ochrany lesných 
porastov, zároveň nemožno opomenúť výrobnú funkciu, ktorú lesy v súčasnosti plnia. Mali by 
sa preto prijať opatrenia, ktoré pomôžu dosiahnuť spravodlivý prechod na šetrnejšie formy 
hospodárenia. V kontexte súčasného neudržateľného spôsobu využívania lesnej pôdy, 
ktorá má za následok odlesňovanie a degradáciu lesov, by sa mali hľadať alternatívne 
spôsoby obživy pre tých, ktorí sú v súčasnosti na lesoch, prípadne na poľnohospodárskej 
pôde, ktorej lesy často ustupujú, existenčne závislí. Pozitívny hospodársky účinok v tejto 
súvislosti môže vzhľadom na uvedené rastúce nároky obyvateľstva najmä v rozvinutých 
krajinách na väčšie nevýrobné využívanie lesov priniesť podpora a ďalší rozvoj prírode 
blízkeho cestovného ruchu, ktorý by v lesných oblastiach priniesol aj alternatívu obživy bez 
toho, aby boli ničené lesné porasty. Za súčasného stavu totiž platí, že lesy sú zdrojom obživy a 
príjmu pre približne 25 % svetovej populácie a ich ničenie má vážne dôsledky na obživu 
najzraniteľnejších ľudí vrátane domorodých národov, ktoré sú výrazne závislé od lesných 
ekosystémov. Ochrana existujúcich lesov a udržateľné rozšírenie lesného porastu môžu pritom 
poskytovať obživu, zvyšovať príjmy miestnych spoločenstiev a umožňovať rozvoj 
udržateľných biohospodárstiev. Lesy v tomto smere predstavujú nádejné ekologické 
hospodárske odvetvie s potenciálom vytvoriť 10 až 16 miliónov udržateľných a dôstojných 
pracovných miest na celom svete. Zohľadniť by sa mala aj osobitná úloha žien v ochrane lesov4 
– hoci degradácia lesov poškodzuje celú komunitu viazanú na les, strata zdrojov súvisiacich s 
lesmi je spravidla obzvlášť zložitá pre ženy, ktoré tieto zdroje využívajú pri starostlivosti o 
svoje rodiny.

K ďalším príčinám odlesňovania patrí absencia náležitých politík (napr. územného 
plánovania), nejasné vlastnícke práva a iné práva k pôde, nedostatočná správa 
a nedostatočné presadzovanie práva, nezákonné činnosti a nedostatok investícií do 
udržateľného obhospodarovania lesov. Spolu 86 % svetových lesov je pritom vo verejnom 
vlastníctve, ale v praxi je okolo 60 % pôdy a zdrojov na celom svete spravovaných na základe 
zvykových pravidiel a menej než pätina z nich je formálne uznaných. Na zachovanie 
prirodzených funkcií lesov sú nevyhnutným predpokladom vhodné administratívne a právne 
nástroje, napríklad strategické nástroje, ako je územná ochrana zameraná na zachovanie 
integrity lesov a predchádzanie roztrieštenosti územia a neudržateľných foriem lesného 
hospodárenia.

Systémy certifikácie udržateľného obhospodarovania lesov by mohli zohrávať dôležitú 
pozitívnu úlohu pri racionalizácii hospodárskeho využívania lesov, ale len vtedy, ak ich 
hlavným cieľom je skôr boj proti odlesňovaniu, a nie často protichodné obchodné a iné 
záujmy. V tejto súvislosti žiaľ treba poznamenať, že súčasné formy certifikácie často zlyhávajú 
a nespĺňajú stanovené ciele.5
Pri príprave tejto správy poslúžilo ako východiskový bod oznámenie Komisie COM(2019) 352 

4 Pozri napr. FAO. Women in Forestry: Challenges and Opportunities [online]. 2014. Dostupné na: 
http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf, alebo GEF. Climate change calls for a greater role of women in forest 
management  [online]. GEF. Tlačové vyhlásenie. 1. marca 2011. Dostupné na: 
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management .
5 CONNIFF, Richard. Greenwashed Timber: How Sustainable Forest Certification Has Failed [online]. Yale 
School of Forestry & Environmental Studies, February 2018. Dostupné na: 
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed

http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed


PE648.567v01-00 10/10 PR\1201497SK.docx

SK

final. Toto oznámenie okrem iného vytýčilo päť priorít na posilnenie opatrení EÚ na ochranu a 
obnovu svetových lesov. Hoci toto oznámenie možno považovať za vhodný prvý krok, treba 
zároveň poznamenať, že vzhľadom na dôležitosť funkcií vykonávaných lesmi a potrebu ich 
účinnej ochrany je oznámenie ako celok nedostatočne ambiciózne a často príliš abstraktné v 
konkrétnych návrhoch. 

Pri určovaní problémov a následnom prijímaní vhodných opatrení na ochranu svetových 
lesov musia predbežné úvahy zahŕňať okrem iného ambíciu spresniť a zosúladiť definície 
príslušných pojmov. Súčasné definície prijaté príslušnými medzinárodnými 
lesohospodárskymi subjektmi sú napriek uvedenému značnému rozdielu medzi pôvodnými a 
obnovenými lesmi často čisto technické a dostatočne nepokrývajú rozdiel medzi pôvodným 
lesom, obnoveným lesom prípadne lesnou plantážou. To môže v konečnom dôsledku viesť k 
veľmi zásadnému skresleniu údajov o rozlohe a iných vlastnostiach lesov v rôznych oblastiach, 
čo môže brániť prijatiu vhodných a účinných nápravných opatrení. Práve právomoci lesných 
odborníkov a odborníkov na ekológiu lesov, dostupné finančné zdroje a vplyv na 
medzinárodnom poli môžu zohrávať významnú pozitívnu úlohu pri ochrane svetových lesov. 
Návrh správy sa snaží zohľadniť všetky tieto aspekty.


