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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. pripomína, že cieľom dohôd o dobrovoľnom partnerstve (DDP) v oblasti 
vymožiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT) je poskytnúť 
právny rámec, ktorý má zabezpečiť, že všetko drevo a výrobky z dreva dovezené do EÚ 
z partnerských krajín v rámci DDP boli vyprodukované legálne; zdôrazňuje, že DDP sú 
vo všeobecnosti určené na podporu systémových zmien v odvetví lesného hospodárstva, 
ktorých cieľom je vybudovať udržateľné lesné hospodárstvo, odstrániť nelegálnu ťažbu 
a podporiť svetové úsilie o zastavenie odlesňovania a degradácie lesov; zdôrazňuje, že 
pre EÚ a jej partnerské krajiny predstavujú DDP dôležitý právny rámec, ktorý 
umožňuje dobrá spolupráca a angažovanosť dotknutých krajín;

2. víta pokrok dosiahnutý prostredníctvom DDP FLEGT a intenzívnejší dialóg medzi 
vládami, priemyslom a občianskou spoločnosťou v niekoľkých krajinách vyplývajúci z 
procesu DDP; konštatuje, že DDP s EÚ doteraz ratifikovalo sedem krajín (Kamerun, 
Stredoafrická republika, Ghana, Indonézia, Libéria, Konžská republika a Vietnam), 
spomedzi ktorých je Indonézia prvým a doteraz jediným partnerom DDP s licenčným 
systémom FLEGT, ktorý je funkčný od roku 2016, a že EÚ uzavrela rokovania a 
parafovala DDP s Hondurasom a Guyanou, pričom v súčasnosti prebiehajú rokovania 
so šiestimi ďalšími krajinami (Pobrežie Slonoviny, Konžská demokratická republika, 
Gabon, Laos, Thajsko a Malajzia); zdôrazňuje, že DDP predstavujú veľmi účinný rámec 
na vytvorenie dobrého partnerstva s týmito krajinami a že by sa mali podporovať nové 
DDP s ďalšími partnermi; je presvedčený, že EÚ by mala pokračovať v spolupráci s 
krajinami DDP FLEGT s cieľom zabezpečiť, aby zostala atraktívnou alternatívou 
vývozných trhov s menej prísnymi environmentálnymi normami; uznáva význam 
nariadenia FLEGT a nariadenia EÚ o dreve pri predchádzaní vstupu nelegálne 
vyťaženého dreva na trh EÚ; vyzýva EÚ, aby zvýšila objem finančných prostriedkov 
určených na FLEGT; víta pripravovanú kontrolu vhodnosti nariadenia FLEGT a 
nariadenia EÚ o dreve Komisiou ako príležitosť na posilnenie ich presadzovania a 
rozšírenie ich pôsobnosti;

3. zdôrazňuje potrebu ďalšieho zlepšenia vykonávania a presadzovania nariadenia EÚ o 
dreve v záujme čo najlepšieho zachovania udržateľného obchodu s dovážaným a 
domácim drevom a výrobkami z dreva; opakuje svoju požiadavku, aby sa dovoz dreva a 
výrobkov z dreva na hraniciach EÚ dôkladnejšie kontroloval, a tak sa zabezpečilo, že 
dovážané výrobky skutočne budú spĺňať kritériá vstupu do EÚ; zdôrazňuje, že Komisia 
musí zabezpečiť, aby sa colné kontroly v celej EÚ vykonávali podľa rovnakých noriem, 
a to na základe priameho jednotného mechanizmu colnej kontroly v koordinácii s 
členskými štátmi a v plnom súlade so zásadou subsidiarity;

4. pripomína Komisii, aby pri posilňovaní súčasných politík zabezpečila súlad DDP 
FLEGT so všetkými svojimi politikami vrátane politík v oblasti rozvoja, životného 
prostredia, poľnohospodárstva a obchodu; vyzýva Komisiu, aby v rámci budúcich 
bilaterálnych alebo mnohostranných obchodných dohôd rokovala o normách pre dovoz 
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dreva s cieľom vyhnúť sa znehodnoteniu úspechov dosiahnutých na základe akčného 
plánu FLEGT s krajinami produkujúcimi drevo;

5. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila podporu kapacít pre krajiny VPA FLEGT s cieľom 
urýchliť realizáciu prijatých záväzkov vrátane boja proti korupcii a greenwashingu a 
aby na vyššiu úroveň pozdvihla dobrú správu vecí verejných a transparentnosť; 
zdôrazňuje, že korupcia spojená s nezákonnou ťažbou dreva by sa mala riešiť v rámci 
obchodnej politiky EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zapracovanie ambicióznejších 
a v plnom rozsahu uplatňovaných ustanovení o udržateľnom lesnom hospodárstve a 
ochrane ekosystémov do kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji do dohôd o voľnom 
obchode vrátane protikorupčných ustanovení súvisiacich s nelegálnou ťažbou; víta 
skutočnosť, že základným prvkom budúcich dohôd bude Parížska dohoda; vyzýva EÚ, 
aby posilnila spoluprácu s organizáciami, ktorých cieľom je predchádzanie globálnej 
trestnej činnosti v oblasti lesného hospodárstva;

6. vyzýva EÚ, aby posilnila medzinárodnú spoluprácu zvýšením úsilia na kľúčových 
medzinárodných fórach vrátane Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD); vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
spôsoby, ktoré by sa mohli vzťahovať na viacstrannú alebo dvojstrannú spoluprácu 
vrátane urýchlenia rokovaní WTO o dohode o environmentálnych statkoch s 
obchodnými partnermi a ďalšími dovážajúcimi krajinami v boji proti odlesňovaniu a 
zmene klímy, ktoré sú dôsledkom dovozu, a to pri súčasnom zabezpečení možností 
legálneho obchodu a posilnení udržateľného obhospodarovania pôdy a 
poľnohospodárstva, ako aj v oblasti držby pôdy a dobrej správy vecí verejných v tretích 
krajinách;

7. so znepokojením konštatuje, že výskum naďalej potvrdzuje znepokojujúcu súvislosť 
medzi zoonotickými ochoreniami, ako je COVID-19, a odlesňovaním, zmenou klímy a 
stratou biodiverzity; 

8. víta oznámenie EÚ z 23. júla 2019 o posilnení opatrení EÚ na ochranu a obnovu 
svetových lesov; pripomína, že udržateľné a inkluzívne obhospodarovanie a správa 
lesov sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v Agende 2030 pre udržateľný 
rozvoj, Parížskej dohode a európskej zelenej dohode; zdôrazňuje význam opatrení, 
ktoré zabezpečujú súlad dopytu s deklarovanými cieľmi, keďže EÚ je významným 
dovozcom komodít súvisiacich s odlesňovaním, ako je sója, palmový olej, eukalyptus, 
kaučuk, kukurica, hovädzie mäso, koža a kakao, ktoré často vedú ku globálnemu 
odlesňovaniu; zdôrazňuje to, že komodity ako kakao rýchlo ponúkajú príležitosť 
pokroku pri takomto prístupe a poučenie z procesu DDP FLEGT; domnieva sa, že EÚ 
potrebuje zabezpečiť, aby jej podpora smerovala len k dodávateľským reťazcom a 
finančným tokom, ktoré sú udržateľné, bez odlesňovania a nevedú k porušovaniu 
ľudských práv; vyzýva Komisiu, aby vo všetkých budúcich návrhoch týkajúcich sa 
komodít, ktoré prestavujú riziko pre lesy, vychádzala zo skúseností z akčného plánu 
FLEGT, nariadenia EÚ o dreve, nariadenia o nerastných surovinách z konfliktných 
oblastí, smernice o zverejňovaní nefinančných informácií, právnych predpisov o 
nelegálnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove a ďalších iniciatív EÚ 
zameraných na reguláciu dodávateľských reťazcov; so záujmom berie na vedomie 
oznámenie o budúcich návrhoch Komisie o náležitej starostlivosti v celom 
dodávateľskom reťazci výrobkov, ktoré sa majú uvádzať na vnútorný trh; požaduje 
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posilnenie úlohy občianskej spoločnosti ako kľúčového zdroja informácií o 
odlesňovaní; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní všetkých takýchto 
návrhov zabezpečila, že takéto komodity a výrobky nebudú spôsobovať odlesňovanie, 
degradáciu lesov, konverziu alebo degradáciu prírodných ekosystémov alebo súvisiace 
porušovanie ľudských práv, a budú sa vzťahovať na celý dodávateľský reťazec a zahŕňa 
usmernenia OECD o spoločenskej zodpovednosti a ľudských právach v obchode, budú 
zlučiteľné s WTO, a aby sa po dôkladnom posúdení zistilo, že návrhy sú funkčné a 
uplatniteľné na všetky subjekty na trhu vrátane MSP;

9. zdôrazňuje, že príčiny odlesňovania presahujú samotné odvetvie lesného hospodárstva a 
týkajú sa širokého spektra otázok, ako je držba pôdy, ochrana práv pôvodného 
obyvateľstva, poľnohospodárske politiky, zmena klímy, demokracia, ľudské práva a 
politická sloboda; pripomína, že domorodé ženy a poľnohospodárky majú ústrednú 
úlohu v ochrane lesných ekosystémov; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o 
celostné riešenie odlesňovania jednotným politickým rámcom a zároveň zabezpečila 
zachovanie ekosystémov; domnieva sa, že rodová rovnosť v lesníckom vzdelávaní je 
kľúčovým bodom udržateľného lesného hospodárstva, čo by sa malo odraziť v akčnom 
pláne EÚ; pripomína význam dodržiavania hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv; podporuje prebiehajúce rokovania o vytvorení záväzného nástroja OSN 
pre nadnárodné korporácie a iné podniky v súvislosti s ľudskými právami a zdôrazňuje 
význam aktívneho zapojenia EÚ do tohto procesu;

10. domnieva sa, že licenčný proces FLEGT je doplnením dobrovoľného osvedčovania 
treťou stranou a je prospešný hlavne pre menšie hospodárske subjekty, ktoré sa často 
snažia o certifikáciu v súkromných systémoch;

11. je presvedčený, že politiky ekologického verejného obstarávania môžu hrať dôležitú 
úlohu pri podpore obchodu s legálnym a udržateľným drevom; konštatuje však, že 
väčšina členských štátov EÚ má povinné politiky obstarávania pre ústredné orgány 
štátnej správy a dobrovoľné politiky pre miestne orgány, ktoré vynakladajú väčšinu 
verejných výdavkov; vyzýva členské štáty, aby skvalitnili svoju štatistiku o objeme 
dreva, ktoré nakupujú, vrátane údajov o tom, koľko udržateľného dreva, legálneho 
dreva alebo dreva s licenciou FLEGT môže byť súčasťou ich obstarávania;

12. pripomína skutočnosť, že drevo z konfliktných oblastí už je oblasťou opatrení v akčnom 
pláne FLEGT, ale že riešenie tohto problému nebolo sprevádzané dostatočným úsilím; 
vyzýva Komisiu, aby splnila svoj záväzok rozšíriť povinnosti náležitej starostlivosti 
stanovené v nariadení EÚ o dreve s cieľom pokryť drevo z konfliktných oblastí v rámci 
pripravovaného preskúmania;

13. zdôrazňuje, že jednoznačné záväzky bojovať proti odlesňovaniu sú súčasťou všetkých 
nových obchodných dohôd vrátane dohody s Mercosurom a ďalších;

14. vyzýva Komisiu, aby využila nové ustanovenia antidumpingového nariadenia týkajúce 
sa politík v oblasti životného prostredia a klímy;

15. vyzýva EÚ, aby posilnila väzbu medzi obchodnou a rozvojovou politikou, a to aj lepšou 
implementáciou všeobecného systém preferencií EÚ plus (VSP+) v partnerských 
krajinách; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s príjemcami VSP+ na akčných plánoch 
v oblasti lesného hospodárstva s cieľom zabezpečiť účinné plnenie ich 
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