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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do návrhu 

usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. vítá pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti dobrovolných dohod o partnerství v rámci 

akčního plánu FLEGT, zejména pokud jde o soudržnost mezi občanskou společností, 

průmyslem a vládami za účelem přijímání společných politických rozhodnutí; vyzývá 

Komisi, aby dovedla probíhající jednání do úspěšného konce, aby upevnila a urychlila 

uplatňování stávajících dobrovolných dohod o partnerství, aby i nadále považovala 

vymáhání vnitrostátních právních předpisů za prioritu, aby poskytovala přiměřenou 

pomoc na podporu nutných reformních procesů ve vyvážejících zemích, s nimiž jsou 

uzavírány dobrovolné dohody o partnerství, a aby se zabývala nevyřešenými problémy 

týkajícími se korupce, „konfliktního“ dřeva, nezákonného odlesňování, znehodnocování 

lesů, transparentnosti a zabezpečení vlastnických práv společenství, což je klíčovou 

zásadou řádné správy půdy; naléhavě vyzývá Komisi, aby země, s nimiž jsou uzavřeny 

dobrovolné dohody o partnerství, vybízela při vytváření jejich systémů zajištění 

zákonnosti těžby dřeva k řešení problematiky odlesňování, přeměny lesů a udržitelného 

obhospodařování lesů; dodává, že v akčním plánu FLEGT by měly být rovněž zohledněny 

nové prioritní zeměpisné oblasti, ať už v rámci dobrovolných dohod o partnerství, nebo 

mimo ně;  

2. konstatuje, že uplatňování dobrovolných dohod o partnerství bude mít větší šanci 

na úspěch, bude-li obnášet cílenější podporu ohrožených skupin zapojených 

do hospodaření se zdroji dřeva (malé zemědělské podniky, mikropodniky a malé a střední 

podniky, nezávislé subjekty v „neformálním“ sektoru); zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 

aby certifikační procesy zohledňovaly zájmy ohroženějších skupin zapojených 

do obhospodařování lesů; 

3. vyzdvihuje nutnost bojovat proti nezákonnému obchodu s tropickým dřevem; navrhuje 

Komisi, aby se při budoucích jednáních v rámci akčního plánu FLEGT o licencích 

na vývoz prověřených zákonně vyrobených dřevařských produktů do EU zohledňovaly 

zkušenosti získané v rámci indonéského systému, který se používá od listopadu 2016; 

žádá Komisi, aby vypracovala nezávislé posouzení dopadu uplatňování indonéského 

systému pro zajištění zákonnosti dřeva, které by mělo být předloženo v přiměřené lhůtě; 

4. připomíná, že „konfliktní“ dřevo už představuje oblast působnosti akčního plánu FLEGT, 

že však kroky přijaté k řešení tohoto problému nejsou zatím dostatečné; vyzývá Komisi, 

aby splnila svůj závazek rozšířit v rámci nadcházejícího přezkumu povinnosti náležité 

péče podle nařízení EU o těžbě dřeva, tak aby se vztahovaly i na konfliktní dřevo; 

5. zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout většího pokroku při uplatňování a prosazování nařízení 

EU o těžbě dřeva s cílem co nejlépe zachovat udržitelný obchod s dováženým a v zemích 

původu vyrobeným dřevem a dřevařskými výrobky; 

6. uznává důležitost práce, která byla vykonána v rámci Evropské hospodářské komise 

Organizace spojených národů (EHK OSN) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství 

(FAO) s ohledem na celosvětově udržitelné obhospodařování lesů, které hraje klíčovou 

úlohu při udržitelném obchodu s dřevařskými výrobky; 
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7. vyzývá EU, aby za účelem efektivnějšího omezení obchodu s nezákonně těženým dřevem 

na celosvětové úrovni a celkově lepší správy lesů navázala intenzivnější spolupráci 

a účinné partnerství se zeměmi, které jsou významnými spotřebiteli dřeva, 

a s mezinárodními zainteresovanými subjekty, jako je Organizace spojených národů 

(OSN), zejména s organizací FAO, a také s Centrem pro mezinárodní lesnický výzkum 

(CIFOR) a v rámci programu Světové banky pro lesy (PROFOR); 

8. poukazuje na to, že by se měly zpřísnit kontroly dovozu dřeva a dřevařských výrobků 

na hranicích EU, aby se zajistilo, že dovezené produkty budou skutečně splňovat kritéria 

nezbytná pro vstup do EU; 

9. připomíná, že lesy jsou domovem 300 milionů obyvatel a že z hlediska své obživy, 

výroby paliva pro vaření a vytápění, získávání léčivých látek, přístřeší, oblečení, práce 

a zjišťování příjmů závisí na lesních zdrojích téměř 1,6 miliardy lidí; podotýká, že lesní 

zdroje fungují v případě krizí nebo mimořádných událostí, například v případě neúrody 

způsobené dlouhodobým suchem, také jako bezpečnostní síť; domnívá se, že EU by měla 

soustavně spolupracovat se svými partnery s cílem zajistit, aby hodnota získávaná z lesů 

měla udržitelný charakter a byla v souladu s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje; 

10. se znepokojením konstatuje, že nejvýznamnějším faktorem přispívajícím k celosvětovému 

odlesňování je stále komerční zemědělství, které je zaměřené na vývoz, jelikož asi 75 % 

veškerého odlesňování souvisí s přeměnou přírodních lesů na zemědělskou půdu1, a že 

přibližně k polovině veškeré likvidace tropických lesů od roku 2000 došlo v důsledku 

nezákonné přeměny lesů na plochy určené ke komerčnímu zemědělství; konstatuje, že EU 

je největším dovozcem palmového oleje a sóji vyvážených ze zemí s tropickými lesy 

a že podle posledních odhadů sója, hovězí maso, palmový olej, káva a kakao jsou 

odpovědné za téměř 80 % úbytku tropických lesů ve světě, přičemž ve 21. století došlo 

k prohloubení vlivu komerčního, na vývoz zaměřeného zemědělství jakožto hybné síly 

odlesňování2; zdůrazňuje, že s cílem snížit závislost na dovozu v konkrétních odvětvích je 

nezbytné, aby EU přijala propracovanou společnou zemědělskou politiku; 

11. opakovaně vyzývá EU, aby vypracovala svůj akční plán týkající se odlesňování 

a znehodnocování lesů, který by obsahoval konkrétní regulační opatření, jež by zajistila, 

aby žádné dodavatelské řetězce ani finanční transakce spojené s EU nevedly 

k odlesňování a znehodnocování lesů; 

12. se znepokojením konstatuje, že odlesňování je považováno za jeden z faktorů, které 

přispívají k celosvětové změně klimatu, a připomíná, že 70 % světové flóry a fauny 

se nachází v lesích a v důsledku odlesňování ztrácí své přírodní biotopy; 

13. podotýká, že EU reguluje dodavatelské řetězce dřeva, ryb a konfliktních minerálů, zatím 

však nereguluje zemědělské komodity, jejichž pěstování ohrožuje lesy; konstatuje, 

že podle nedávné studie proveditelnosti týkající se možností, jak zintenzivnit boj EU proti 

odlesňování by nejúčinnější opatření k boji proti odlesňování na straně poptávky 

představovaly právní předpisy upravující přístup komodit spojených s rizikovým 

obhospodařováním lesa na trh EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 

                                                 
1 Posouzení akčního plánu EU FLEGT (akční plán EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti 

lesnictví) 2004–2014, duben 2016, s. 92. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm. 
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zpřísnění povinností náležité péče v rámci celého dodavatelského řetězce těchto komodit 

a vytvořila právní rámec, který by poskytoval právní jistotu a byl by založen na kritériích 

udržitelnosti a zákazu odlesňování, mimo jiné v souvislosti s přímými a nepřímými 

dopady na lesy a jiné ekosystémy, se zacházením s pracovníky a právy lesních komunit 

a domorodých obyvatel, pokud jde o problematiku zabírání půdy; 

14. zdůrazňuje, že je třeba rozšířit a zpřísnit opatření pro předcházení, monitorování 

a ověřování dopadů dvoustranných a vícestranných dohod EU o volném obchodu 

a investicích na životní prostředí a lidská práva, mj. prostřednictvím ověřitelných 

nezávislých ukazatelů a iniciativ na úrovni komunit zaměřených na monitorování 

a vypracovávání zpráv; 

15. připomíná, že hlavními producenty palmového oleje jsou Malajsie a Indonésie, které 

pokrývají odhadem 85–90 % světové produkce, a že vzrůstající poptávka po této komoditě 

má za důsledek odlesňování, vytváří tlak na využívání půdy a má výrazný dopad na místní 

obyvatelstvo, zdraví a změnu klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že ke zlepšení situace 

v daných oblastech je třeba využít jednání o obchodní dohodě s Indonésií a Malajsií; 

16. naléhavě vyzývá EU, aby s cílem zastavit nezákonnou těžbu dřeva, odlesňování, 

znehodnocování lesů a zabírání půdy a zabránit dalšímu porušování lidských práv, na něž 

se vztahují vhodné a účinné mechanismy urovnávání sporů, do svých kapitol týkajících se 

obchodu a udržitelného rozvoje ve všech případech začlenila závazná a vymahatelná 

ustanovení, a aby kromě nejrůznějších metod jejich prosazování zvážila možnost ukládání 

sankcí a zavedení ustanovení zaručujících právo vlastnit majetek, předběžnou konzultaci 

a informovaný souhlas; vyzývá Komisi, aby pomocí ustanovení o přezkumu začlenila tato 

ustanovení, a zejména závazek fakticky provádět Pařížskou dohodu o změně klimatu, 

do již uzavřených dohod o volném obchodu; poukazuje na to, že je důležité sledovat 

plnění těchto ustanovení a v případě, že obchodní partneři nedodržují daná pravidla, 

neprodleně zahájit konzultace s příslušnou vládou a spustit stávající mechanismy na jejich 

prosazování, jako jsou mechanismy řešení sporů stanovené v kapitolách o obchodu 

a udržitelném rozvoji; 

17. připomíná, že je nutné dodržovat zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv; 

podporuje probíhající jednání o vytvoření závazného nástroje OSN, který by upravoval 

činnost nadnárodních společností a dalších podnikatelských subjektů z hlediska lidských 

práv, a poukazuje na to, že je důležité, aby se EU tohoto procesu aktivně účastnila; 

18. konstatuje, že nařízení o GSP má stále omezený rozsah působnosti, pokud jde o ochranu 

lesních zdrojů a odpovědné hospodaření s nimi; vyzývá Komisi, aby zajistila žádné 

sledování dodržování úmluv týkajících se lesů, na něž se vztahuje režim GSP a GSP+, mj. 

prostřednictvím organizací občanské společnosti, tak aby byla zajištěna ochrana lesů 

v partnerských zemích, mimo jiné tím, že zajistí vytvoření mechanismu podávání 

stížností, který by vedl k řádnému prozkoumání stížností podaných zúčastněnými 

stranami; poukazuje na to, že v rámci toho mechanismu je nutné brát zvláštní zřetel 

na práva domorodých obyvatel, komunit závislých na lese a v příslušných případech 

na práva udělená podle Úmluvy Mezinárodní organizace práce C169 o domorodém 

a kmenovém obyvatelstvu; 

19. naléhavě vyzývá Komisi, aby do oblasti působnosti protikorupčních ustanovení dohod 

o volném obchodu zahrnula nezákonné postupy v odvětví lesnictví, jako např. 
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podhodnocování cen dřeva u koncesí, těžbu chráněných stromů obchodními společnostmi, 

pašování lesních produktů přes hranice, nezákonnou těžbu dřeva a zpracování lesních 

surovin bez povolení; 

20. upozorňuje na to, že korupci související s nezákonnou těžbou dřeva je třeba řešit v rámci 

obchodní politiky EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby do svých dohod o volném obchodu 

začlenila ustanovení proti korupci týkající se nezákonné těžby dřeva, které by bylo možné 

prosadit a která je nutné účinně a beze zbytku dodržovat; 

21. připomíná, že má-li se zajistit účinnost veškerých právních předpisů nebo iniciativ, je 

důležité zajistit odpovídající přístup ke spravedlnosti, opravným prostředkům a účinné 

ochraně informátorů v zemích vyvážejících přírodní zdroje; 

22. vyzývá EU, aby v souladu s ustanoveními WTO zvážila vypracování transparentního, 

fungujícího, účinného a prosaditelného systému označování „sledovatelnosti vlivu 

na společnost a životní prostředí“ pro celý výrobní řetězec dřeva a zemědělských komodit, 

jejichž pěstování ohrožuje lesy, a aby podporovala obdobné počínání na mezinárodní 

úrovni; zdůrazňuje, že certifikace by měla být snadno dostupná pro malé subjekty a malé 

a střední podniky a měla by být srozumitelná pro spotřebitele, a připomíná, že takováto 

opatření by měla být i nadále praktická a finančně dostupná, především pro malé výrobce; 

připomíná, že je nutné zpřísnit celní kontroly, že se musí zajistit naprostá nezávislost 

a plná odpovědnost orgánů vydávajících licence a auditorů a že je nezbytné přijmout 

právní kroky proti veškerým nezákonným praktikám, které by byly zjištěny během 

certifikačního procesu; 

23. připomíná, že odpovědné obhospodařování půdy a lesů má zásadní význam pro zajištění 

sociální stability, udržitelného využívání životního prostředí a odpovědných investic 

pro udržitelný rozvoj; 

24. vyzývá EU, aby v zájmu zajištění odpovědnosti zemědělských dodavatelských řetězců 

spolupracovala se soukromým sektorem a podpořila zavedení pokynů pro odpovědné 

podnikatelské chování, např. pokynů, které vypracovala organizace OECD, a dodržování 

náročných závazků v souladu s úmluvami MOP a mnohostrannými dohodami týkajícími 

se životního prostředí, které by podpořilo vhodné zapojení občanské společnosti a účinná 

spolupráce s místními zainteresovanými stranami, a aby vypracovala příslušná ustanovení 

k prosazování sociálních norem a norem v oblasti životního prostředí ze strany investorů 

a k zabránění investiční činnosti, která podporuje odlesňování a nezákonnou těžbu dřeva, 

například tím, že by tento prvek zařadila v rámci nadcházejícího přepracování do směrnice 

o vykazování nefinančních informací; vyzývá EU, aby v tomto směru spolupracovala také 

se svými mezinárodními partnery. 



 

AD\1151667CS.docx 7/8 PE616.682v02-00 

 CS 

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Datum přijetí 24.4.2018    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

36 

0 

0 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana 

Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, 

Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, 

Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David 

Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis 

Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, 

Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, 

Jan Zahradil 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, 

Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries 

 



 

PE616.682v02-00 8/8 AD\1151667CS.docx 

CS 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ 
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

36 + 

ALDE Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries 

ECR David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil 

EFDD Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth 

ENF France Jamet 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz 

PPE Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago 

Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler 

S&D Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Joachim Schuster 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 

0 - 

  

 

0 0 

  

 

Význam zkratek: 

+ : pro 

- : proti 

0 : zdrželi se 

 

 


