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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 
návrhy:

1. připomíná, že cílem dobrovolných dohod o partnerství (VPA) v rámci prosazování 
práva, správa a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) je vytvořit právní úpravu, která by 
zajistila, že veškeré dřevo a produkty ze dřeva dovážené do EU z partnerských zemí, 
které mají s EU takovou dohodu, budou vyráběny legálně; zdůrazňuje že cílem těchto 
dohod je obecně podporovat systémové změny v odvětví lesnictví, které mají vést k 
udržitelnému lesnímu hospodářství, vymýtit nelegální těžbu dřeva a napomáhat 
celosvětovému úsilí o zastavení odlesňování a znehodnocování lesů; zdůrazňuje, že 
dobrovolné dohody o partnerství představují důležitý právní rámec pro EU i partnerské 
země, který se podařilo vytvořit díky dobré spolupráci a angažovanosti těchto zemí;

2. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo prostřednictvím VPA v rámci FLEGT, a posílený 
dialog mezi vládami, průmyslem a občanskou společností v několika zemích, který je 
výsledkem tohoto procesu; konstatuje, že dobrovolnou dohodu o partnerství s EU dosud 
ratifikovalo sedm zemí (Kamerun, Středoafrická republika, Ghana, Indonésie, Libérie, 
Konžská republika a Vietnam), přičemž Indonésie je prvním a dosud jedinou takovou 
zemí se systémem vydávání licencí FLEGT, který je v provozu od roku 2016, a že EU 
ukončila jednání a parafovala dobrovolné dohody o partnerství s Hondurasem a 
Guyanou a že se šesti dalšími zeměmi probíhají jednání (Côte d’Ivoire, Konžská 
demokratická republika,, Gabon, Laos, Thajsko a Malajsie); zdůrazňuje, že dobrovolné 
dohody o partnerství představují velmi účinný rámec pro navázání dobrých 
partnerských vztahů s těmito zeměmi a že je třeba podporovat uzavírání nových dohod s 
dalšími partnery; je přesvědčen o tom, že EU by měla pokračovat v procesu spolupráce 
se zeměmi, které tyto dohody uzavřely, aby tyto dohody byly i nadále atraktivní 
alternativou k exportním trhům s méně přísnými environmentálními normami; 
konstatuje, že nařízení FLEGT a nařízení EU o dřevu mají velký význam pro to, aby se 
na unijní trh nedostávalo nelegálně vytěžené dřevo; vyzývá EU ke zvýšení financování 
FLEGT; vítá, že Komise chystá kontrolu stavu nařízení FLEGT a nařízení EU o dřevu 
jako příležitost k tomu, aby důsledněji dbala na jejich dodržování a rozšířila jejich 
působnost;

3. zdůrazňuje, že je třeba učinit větší pokrok v provádění a uplatňování nařízení EU 
o těžbě dřeva s cílem co nejlépe zachovat udržitelný obchod s dováženým a v zemích 
původu vyrobeným dřevem a dřevařskými výrobky; opakuje také svůj požadavek, aby 
se zpřísnily kontroly dovozu dřeva a dřevařských výrobků na hranicích EU s cílem 
zajistit, aby dovezené produkty splňovaly kritéria nezbytná pro vstup do EU; 
zdůrazňuje, že Komise musí prostřednictvím mechanismu pro přímé a jednotné celní 
kontroly, ve spolupráci s členskými státy a při plném dodržení zásady subsidiarity 
zajistit, aby se celní kontroly v celé EU držely stejných norem;

4. vyzývá Komisi, aby při zpřísňování současných opatření dbala na soulad VPA v rámci 
FLEGT se všemi politikami EU, mimo jiné v oblasti rozvoje, životního prostředí, 
zemědělství a obchodu; vyzývá Komisi, aby při jednáních o budoucích bilaterálních 
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nebo multilaterálních dohodách o obchodu jednala také o normách pro dovoz dřeva, 
neboť nesmí dojít k tomu, že byly zmařeny výsledky dosažené při provádění akčního 
plánu FLEGT se zeměmi produkujícími dřevo;

5. vyzývá Komisi, aby zemím, které uzavřely VPA v rámci FLEGT, poskytovala více 
podpory v zájmu provádění přijatých závazků, včetně boje proti korupci a 
„greenwashingu“, zlepšování veřejné správy a transparentnosti; zdůrazňuje, že v rámci 
obchodní politiky EU by měla být řešena korupce spojená s nezákonnou těžbou dřeva; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, aby bylo možné vkládat do kapitol o obchodu a 
udržitelném rozvoji přísnější a plně vymahatelná ustanovení o udržitelném lesním 
hospodářství a ochraně ekosystémů, ustanovení o nezákonné těžbě dřeva a korupci; vítá 
skutečnost, že k podstatným prvkům dohod bude napříště patřit Pařížská dohoda; dále 
vyzývá EU, aby zintenzivnila spolupráci s organizacemi, které usilují o prevenci 
globální trestné činnosti v souvislosti s lesy;

6. vyzývá EU, aby posílila mezinárodní spolupráci tím, že zintenzivní svou činnost v 
klíčových mezinárodních strukturách, jako své Světové obchodní organizace (WTO) a 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD); vyzývá Komisi, aby 
zkoumala možnosti multilaterální, plurilaterální nebo bilaterální spolupráce – včetně 
urychlení jednání ve WTO o dohodě o environmentálních produktech, – s obchodními 
partnery a dalšími zeměmi dovážejícími dřevo v oblasti boje proti odlesňování a změně 
klimatu v důsledku dovozu, přičemž však je nutné zachovávat možnosti legálního 
obchodu a posilovat udržitelnou správu půdy a zemědělství, jakož i systémy držby půdy 
a řádné správy ve třetích zemích;

7. se znepokojením konstatuje, že i dalších výzkumů vyplývá znepokojivé zjištění, že 
existuje vztah mezi zoonózami, jako je COVID-19, a odlesňováním, změnou klimatu a 
úbytkem biologické rozmanitosti; 

8. vítá sdělení EU ze dne 23. července 2019 o posílení opatření EU na ochranu a obnovu 
světových lesů; připomíná, že udržitelné a inkluzivní obhospodařování lesů má zásadní 
význam pro dosažení cílů stanovených v Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj, Pařížské 
dohodě a Zelené dohodě pro Evropu; poukazuje na význam opatření, která zajišťují, aby 
poptávka odpovídala deklarovaným cílům, protože EU jedním z významných dovozců 
komodit spojovaných s odlesňováním, jako je sója, palmový olej, eukalyptus, kaučuk, 
kukuřice, hovězí maso, kůže a kakao, které jsou často spojeny s globálním 
odlesňováním; poukazuje na to, že komodity jako kakao nabízejí již nyní možnost 
dosáhnout v tomto přístupu pokroku a poučit se z procesu FLEGT a z uplatňování 
dobrovolných dohod o partnerství; je nicméně přesvědčen, že EU musí zajistit, aby 
podporovala jen ty globální dodavatelské řetězce a finanční toky, které jsou udržitelné a 
nejsou spojeny s odlesňováním a porušováním lidských práv; vyzývá Komisi, aby při 
vytváření budoucích návrh týkajících se komodit, které jsou spojeny s rizikem 
odlesňování, vycházela ze zkušeností z provádění akčního plánu FLEGT, nařízení EU o 
dřevu, nařízení o konfliktních minerálech, směrnice o uvádění nefinančních informací, 
právních předpisů o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu (IUU) a 
dalších iniciativ EU k regulaci dodavatelských řetězců; se zájmem bere na vědomí 
oznámení Komise, že předloží návrhy o náležité péči v celém dodavatelském řetězci 
produktů uváděných na vnitřní trh; vyzývá k posílení úlohy občanské společnosti jako 
klíčového zdroje informací o odlesňování; žádá Komisi, aby při přípravě těchto návrhů 
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dbala na to, aby tyto komodity a produkty nezpůsobovaly odlesňování, znehodnocování 
lesů a přeměnu nebo znehodnocování přírodních ekosystémů či související porušování 
lidských práv a aby se vztahovaly na celý dodavatelský řetězec a zahrnovaly pokyny 
OECD o sociální odpovědnosti a lidských právech v obchodě, byly slučitelné s WTO, a 
aby byly tyto návrhy po důkladném posouzení uplatňovány vůči všem subjektům na 
trhu včetně MSP;

9. zdůrazňuje, že odlesňování způsobují i faktory, které nesouvisí s vlastním odvětví 
lesnictví, nýbrž mají vztah k široké škále problémů, jako je vlastnictví půdy, ochrana 
práv původních obyvatel, zemědělské politiky, změna klimatu, demokracie, lidská práva 
a politická svoboda; připomíná, že ústřední úlohu při ochraně lesních ekosystémů hrají 
domorodé ženy a ženy pracující v zemědělství; vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí o 
celostní řešení problému odlesňování prostřednictvím koherentního politického rámce 
při současném zajištění ochrany ekosystémů; je přesvědčen, že pro udržitelné řízení lesů 
má rozhodující význam genderová rovnost v rámci lesnického vzdělávání, což by se 
mělo odrazit i v akčním plánu EU; připomíná význam dodržování obecných zásad OSN 
v oblasti podnikání a lidských práv; podporuje právě probíhající jednání o vytvoření 
závazného nástroje OSN týkajícího se nadnárodních korporací a jiných podniků ve 
vztahu k lidským právům a poukazuje na to, že je důležité, aby se EU tohoto procesu 
aktivně účastnila;

10. je přesvědčen, že proces udělování licencí FLEGT je doplňkem k dobrovolné 
certifikaci, kterou udělují třetí strany, a že je zvláště výhodný pro malé hospodářské 
subjekty, které jen obtížně získávají certifikaci prostřednictvím systémů soukromého 
sektoru.

11. je přesvědčen, že důležitou úlohu při podpoře obchodu s legálně těžených a udržitelným 
dřevem může hrát tzv. ekologické zadání veřejných zakázek; poukazuje nicméně na to, 
že většina členských států EU uplatňuje mandatorní systémy nákupů, jimiž se musí řídit 
ústřední orgány státní správy, a současně dobrovolné systémy pro místní orgány, na něž 
připadá největší část veřejných zakázek; vyzývá členské státy, aby zdokonalily své 
statistiky objemu dřeva, které nakupují, a to včetně údajů o tom, kolik udržitelného či 
legálně vytěženého dřeva nebo dřeva s licencí FLEGT je obsaženo v jejich veřejných 
zakázkách;

12. připomíná, že dřevo spojené s konflikty je již nyní jednou z oblasti akčního plánu 
FLEGT, nicméně k řešení tohoto problému zatím nebylo vynaloženo dostatečné úsilí; 
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;

13. zdůrazňuje, že všechny nové obchodní dohody, mimo jiné Mercosur, obsahují jasné 
závazky v oblasti boje proti odlesňování;

14. vyzývá Komisi, aby využívala nová ustanovení antidumpingového nařízení týkající se 
politik v oblasti životního prostředí a klimatu;

15. vyzývá EU, aby vytvořila pevnější vazbu mezi politikami v oblasti obchodu a rozvoje, a 
to mimo jiné tím, že budou v partnerských zemích lépe uplatňována pravidla 
všeobecného systému preferencí plus (GSP+); vyzývá Komisi, aby spolupracovala s 
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příjemci GSP+ na akčních plánech v oblasti lesnictví s cílem zajistit účinné plnění jejich 
závazků v oblasti životního prostředí.
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