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NÁVRHY

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

A. keďže udržateľná a účinná politika lesného hospodárstva vyžaduje spoľahlivé 
informácie o lesných zdrojoch, ich stave, spôsobe ich riadenia a využívania, ako aj 
spoľahlivé informácie o zmene využívania pôdy; 

B. keďže lesy a hodnotový reťazec lesného hospodárstva majú zásadný význam pre ďalší 
rozvoj obehového biohospodárstva, keďže zabezpečujú pracovné miesta a hospodársku 
prosperitu vo vidieckych a mestských oblastiach, zmierňujú zmeny klímy a poskytujú 
výhody súvisiace so zdravím; 

1. pripomína, že sa od EÚ a členských štátov očakáva prijatie naliehavých opatrení na 
ochranu a obnovu lesov s cieľom plniť ich záväzky vyplývajúce z cieľov OSN v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, Parížskej dohody, globálneho strategického plánu pre 
biodiverzitu na roky 2011 – 2020, strategického plánu OSN pre lesy a jeho globálnych 
cieľov v oblasti lesov;

2. je hlboko znepokojený, pretože napriek úsiliu EÚ a jej členských štátov sa záväzok EÚ 
zastaviť odlesňovanie do roku 2020 v rámci cieľov udržateľného rozvoja 
pravdepodobne nesplní; preto dôrazne podporuje Komisiu v jej návrhu zintenzívniť 
opatrenia na ochranu a obnovu svetových lesov;

3. zdôrazňuje, že globálne odlesňovanie a degradácia lesov sú vážne problémy, a preto víta 
oznámenie Komisie z 23. júla 2019 s názvom Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a 
obnovu svetových lesov (COM (2019)0352); 

4. berie na vedomie priority opatrení stanovené v oznámení a vyjadruje svoj záväzok 
aktívne sa zapájať do ďalšieho rozvoja opísaných opatrení s cieľom zabezpečiť ich 
účinnosť a komplementárnosť a vyzýva na ich následné posilnenie a riadne 
vykonávanie; zdôrazňuje potrebu celostného prístupu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
opatrenia opierali o tri piliere udržateľnosti, a to konkrétne o environmentálnu, 
hospodársku a sociálnu udržateľnosť; 

5. zdôrazňuje, že udržateľné obhospodarovanie lesov môže zabrániť odlesňovaniu a má 
pozitívny vplyv na zdravie a rôznorodosť lesov; zabezpečuje sekvestráciu CO2a 
ukladanie oxidu uhličitého v odolných rastúcich lesoch; zabezpečuje ukladanie oxidu 
uhličitého v produktoch z vyťaženého dreva; a zabezpečuje tiež obnoviteľnú surovinu 
šetrnú voči klíme, ktorá by mohla nahradiť energeticky náročné materiály a fosílne 
palivá;

6. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať na všetkých úrovniach inkluzívne partnerstvo s 
tretími krajinami s cieľom posilniť udržateľné obhospodarovanie pôdy a 
poľnohospodárstvo, ako aj držbu pôdy a dobrú správu, obehové hospodárstvo založené 
na dreve, ktoré neprispieva k odlesňovaniu, a ďalej rozvíjať silné vzťahy medzi nimi v 
boji proti odlesňovaniu a zároveň dodržiavať práva pôvodného obyvateľstva, drobných 
poľnohospodárov a miestnych komunít; 
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7. poznamenáva, že je dôležité zabezpečiť, aby sa téma odlesňovania stala súčasťou 
politických dialógov na úrovni štátov, a pomôcť partnerským krajinám pri tvorbe a 
zavádzaní vnútroštátnych rámcov pre oblasť lesného hospodárstva a udržateľného 
lesného hospodárstva s ohľadom na rôzne typy obhospodarovania lesov v členských 
štátoch; zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne rámce musia odrážať domáce potreby, ako aj 
globálne záväzky; zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť stimulačné mechanizmy pre 
drobných poľnohospodárov s cieľom zachovať a zlepšiť ekosystém a produkty 
poskytované udržateľným lesným hospodárstvom a poľnohospodárstvom. 

8. zdôrazňuje, že program Horizont 2020 už financoval významný výskum a inovácie pri 
prechode na udržateľnejšie postupy využívania pôdy a dodávateľské reťazce s cieľom 
zastaviť odlesňovanie a degradáciu lesov; žiada o zvýšenie financovania, aby bolo 
možné v rámci programu Horizont Európa pokračovať v poskytovaní podpory v týchto 
oblastiach; 

9. zdôrazňuje potrebu podpory vykonávania nariadenia EÚ o dreve (EUTR)1 s cieľom 
zabrániť vstupu nezákonne získaného dreva na jednotný európsky trh;

10. zdôrazňuje potrebu stimulácie súkromných investícií s cieľom riešiť príčiny 
odlesňovania a plniť ciele udržateľného rozvoja a Parížskej dohody; zdôrazňuje preto 
význam konkurenčného regulačného prostredia a potrebu v plnej miere zapojiť 
zainteresované strany do všetkých fáz politického procesu;

11. zdôrazňuje, že je potrebné ďalej posúdiť dodatočné regulačné a neregulačné opatrenia 
na strane dopytu, ktoré sú v súlade s WTO, s cieľom zabezpečiť spoločné chápanie 
dodávateľských reťazcov, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu; zdôrazňuje, že je 
potrebné zvýšiť transparentnosť dodávateľského reťazca a minimalizovať riziko 
odlesňovania vo všeobecnosti a odlesňovanie spojené s dovozom komodít do EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby iniciovala dialóg s inými spotrebiteľskými krajinami o 
dodávateľských reťazcoch, financiách a investíciách, ktoré neprispievajú k 
odlesňovaniu;

12. vyzýva Komisiu, aby podporovala a stimulovala inovácie a iniciatívy, ktorých hybnou 
silou je priemysel, s cieľom rozvíjať udržateľnosť v hodnotových reťazcoch;

13. vyzýva Úniu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi podporovala monitorovanie 
odlesňovania a degradácie lesov využívaním údajov získaných pozorovaním Zeme z 
rôznych zdrojov a vyvinutím satelitov na podrobnejšie snímkovanie pevniny s cieľom 
presne monitorovať odlesňovanie v reálnom čase; poznamenáva, že poskytnuté 
informácie by boli cenným nástrojom boja proti odlesňovaniu na celom svete;

14. vyzýva Komisiu, aby zvýšila transparentnosť dodávateľských reťazcov, minimalizovala 
riziko odlesňovania pre priemysel a spotrebiteľov, a tým prispela k zabezpečeniu toho, 
že dodávateľské reťazce neprispievajú k odlesňovaniu;

15. zdôrazňuje, že treba sprísniť v súčasnosti už existujúce normy a certifikačné systémy 
namiesto zavádzania nových noriem a certifikátov do pravidiel a že normy a 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú 
povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, 
s. 23).
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certifikačné systémy musia byť v súlade s pravidlami WTO;

16. vyzýva tiež na zvyšovanie informovanosti medzi spotrebiteľmi a priemyselnými 
podnikmi v EÚ o potrebe znížiť vplyv našej spotreby na pôdu a nabáda ľudí, aby 
spotrebúvali produkty z dodávateľských reťazcov, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, a 
aby biohospodárstvo EÚ takéto dodávateľské reťazce vytváralo;

17. opakovane vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh európskeho právneho 
rámca založeného na náležitej starostlivosti s cieľom zabezpečiť udržateľné 
dodávateľské reťazce, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, v prípade všetkých výrobkov 
uvádzaných na trh EÚ v súlade s medzinárodnými normami a záväzkami; trvá na tom, 
aby boli takéto právne predpisy spojené s účinným mechanizmom presadzovania a aby 
obsahovali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za ich porušenie.
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