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Módosítás 1
Lena Ek

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a fák szenet választanak ki a 
légkörből és jelentős szerepet játszanak a 
szén-dioxid-áramlás előmozdításában és a 
szén-dioxid megkötésében, és mivel az 
európai erdők kiterjedése egyre nagyobb, 
melynek következtében a fabiomasszában 
található szén mennyisége Európában 
jelenleg a becslések szerint évente 116 
millió metrikus tonnával nő,

Or.en

Módosítás 2
Lena Ek

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottsága (ENSZ-EGB) szerint az 
Európai Unióban szilárd az erdőterületek 
növelésének hosszú távú trendje,

Or.en

Módosítás 3
Lena Ek

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel Európában az erdők és egyéb 
fás területek 177 millió hektárt foglalnak 
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el, ami Európa szárazföldi területeinek 
42%-át teszi ki,

Or.en

Módosítás 4
Lena Ek

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel Európa különböző erdős 
területei között hatalmas eltérések vannak 
a természeti adottságok tekintetében, 
hiszen rendelkezik a szubarktikustól a 
mediterránig, az alpesitől a síkvidékig 
sokféle területen, többek között ártereken 
vagy folyótorkolatokban található 
erdőkkel,  

Or.en

Módosítás 5
Lena Ek

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel az erdők munkások, vállalkozók 
és erdőtulajdonosok millióinak 
biztosítanak megélhetést, és jelentős 
mértékben hozzájárulnak a gazdasági 
növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és 
a jóléthez,

Or.en
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Módosítás 6
Lena Ek

Véleménytervezet
A f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Af. mivel 2005-ben az ágazat mintegy 380 
milliárd euró forgalmat bonyolított, ami 
uniós szinten a GDP közel 9%-ának felel 
meg,

Or.en

Módosítás 7
Lena Ek

Véleménytervezet
A g preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ag. mivel a fenntartható erdőgazdálkodás, 
beleértve az erdővédelmet, alapvető 
fontosságú annak érdekében, hogy az
erdők sokfélék, egészségesek és 
alkalmazkodóképesek maradjanak,

Or.en

Módosítás 8
Lena Ek

Véleménytervezet
A h preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ah. mivel a dinamikus és fenntartható 
erdőgazdálkodás az egyik leghatékonyabb 
módja a légkörben található szén-dioxid 
tárolásának,

Or.en
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Módosítás 9
Lena Ek

Véleménytervezet
A i preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ai. mivel az erdészeti ágazat különösen 
fontos a vidéki területeken, és az erdőre 
épülő ágazatokban működő 350 000 
vállalat mintegy 3 millió főt, azaz a teljes 
európai termelői munkaerő-kapacitás 
8,6%-át foglalkoztatja,

Or.en

Módosítás 10
Gaston Franco

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy 
az erdők nagy mértékben hozzá tudnak 
járulni az éghajlati válság megoldásához;
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás döntő fontosságú az EU 
számára éghajlati célkitűzéseinek 
megvalósításában és a szükséges 
ökoszisztéma-szolgáltatások – mint a 
biológiai sokféleség –biztosításában;

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy 
az erdők nagymértékben hozzá tudnak 
járulni az éghajlati válság megoldásához;
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás döntő fontosságú az EU 
számára éghajlati célkitűzéseinek 
megvalósításában és az erdők biológiai 
sokféleségének védelmében, ami számos, a
társadalom számára alapvető jelentőségű 
ökoszisztéma-szolgáltatást (szerkezeti 
faanyagokat hasznosító szolgáltatások, 
szabályozási szolgáltatások a szén-dioxid-
megkötésén és a természeti katasztrófák 
elleni védelmen keresztül) és (a 
fenntartható idegenforgalom formájában) 
kulturális szolgáltatást biztosít;

Or.fr
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Módosítás 11
Anni Podimata

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy 
az erdők nagy mértékben hozzá tudnak 
járulni az éghajlati válság megoldásához;
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás döntő fontosságú az EU 
számára éghajlati célkitűzéseinek 
megvalósításában és a szükséges
ökoszisztéma-szolgáltatások – mint a 
biológiai sokféleség –biztosításában;

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy 
az erdők az egyik fő eszközt jelentik az 
éghajlatváltozáshoz vezető tényezők 
megfékezése terén, például a légkörben 
található szén-dioxid megkötésén 
keresztül; hangsúlyozza, hogy a 
fenntartható erdőgazdálkodás döntő 
fontosságú az EU számára éghajlati 
célkitűzéseinek megvalósításában, az olyan 
szélsőséges jelenségek elleni védelemben, 
mint az áradások, valamint a szükséges 
ökoszisztéma-szolgáltatások – mint a 
biológiai sokféleség –biztosításában;

Or.el

Módosítás 12
Adam Gierek

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy 
az erdők nagy mértékben hozzá tudnak 
járulni az éghajlati válság megoldásához;
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás döntő fontosságú az EU 
számára éghajlati célkitűzéseinek 
megvalósításában és a szükséges
ökoszisztéma-szolgáltatások – mint a 
biológiai sokféleség –biztosításában;

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy 
az erdők nagymértékben hozzá tudnak 
járulni az éghajlatváltozás enyhítéséhez;
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás döntő fontosságú az EU 
számára környezetei célkitűzéseinek 
megvalósításában és a szükséges 
ökoszisztéma-szolgáltatások – mint a 
biológiai sokféleség –biztosításában; úgy 
véli, hogy a megfelelő erdősítés, valamint 
az erdészeti erőforrások helyes 
fenntartása jelentős mértékben 
csökkentheti az áradások, a 
földcsuszamlások és a tüzek kockázatát;
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Or.pl

Módosítás 13
Ivari Padar

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy 
az erdők nagy mértékben hozzá tudnak 
járulni az éghajlati válság megoldásához;
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás döntő fontosságú az EU 
számára éghajlati célkitűzéseinek 
megvalósításában és a szükséges
ökoszisztéma-szolgáltatások – mint a 
biológiai sokféleség –biztosításában;

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy 
az erdők nagymértékben hozzá tudnak 
járulni az éghajlati válság megoldásához;
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás döntő fontosságú az EU 
számára éghajlati és biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzéseinek 
megvalósításában és a szükséges 
ökoszisztéma-szolgáltatások
biztosításában;

Or.et

Módosítás 14
Satu Hassi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy 
az erdők nagy mértékben hozzá tudnak 
járulni az éghajlati válság megoldásához;
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás döntő fontosságú az EU 
számára éghajlati célkitűzéseinek 
megvalósításában és a szükséges 
ökoszisztéma-szolgáltatások – mint a 
biológiai sokféleség –biztosításában;

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy 
az erdők nagymértékben hozzá tudnak 
járulni az éghajlati válság megoldásához;
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás – fokozott 
erdővédelemmel és erdő-helyreállítással 
párosítva – döntő fontosságú az EU 
számára éghajlati célkitűzéseinek 
megvalósításában és a szükséges
ökoszisztéma-szolgáltatások – mint a 
biológiai sokféleség –biztosításában;

Or.en
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Módosítás 15
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy 
az erdők nagy mértékben hozzá tudnak 
járulni az éghajlati válság megoldásához;
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás döntő fontosságú az EU 
számára éghajlati célkitűzéseinek 
megvalósításában és a szükséges
ökoszisztéma-szolgáltatások – mint a 
biológiai sokféleség –biztosításában;

1. üdvözli a Bizottság azon nézetét, hogy 
az erdők nagymértékben hozzá tudnak 
járulni az éghajlati válság megoldásához;
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
erdőgazdálkodás döntő fontosságú az EU 
számára éghajlati célkitűzéseinek 
megvalósításában és a szükséges
ökoszisztéma-funkciók – mint a biológiai 
sokféleség –biztosításában;

Or.el

Módosítás 16
Ivari Padar

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az EU és 
valamennyi tagállam aláírta a Biológiai 
Sokféleség Egyezményt, amelynek 
értelmében holisztikus megközelítést kell 
követniük az ökoszisztéma-gazdálkodás 
tekintetében, figyelembe véve, hogy az 
ökoszisztémák összes építő eleme 
kapcsolódik egymáshoz, a védett 
területeken kívül is; megjegyzi, hogy az 
EU és a tagállamok nem tesznek eleget 
Európa biológiai sokfélesége 
elvesztésének megállítása érdekében;

Or.et
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Módosítás 17
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemre irányuló erőteljes 
politika teljes mértékben összeegyeztethető 
azzal a törekvéssel, hogy az erdészet mint 
az európai ipar egyik fontos ágazata 
továbbfejlődjön; úgy véli, hogy az 
erdészeti ágazatot fejleszteni kell, annak 
érdekében, hogy továbbra is hozzá tudjon 
járulni a fenntartható gazdasági 
növekedéshez, új munkahelyek 
teremtéséhez, valamint az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez;

Or.sv

Módosítás 18
András Gyürk

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. sürgeti, hogy a Bizottság emelje be az 
erdők árvízvédelemben betöltött 
szerepének jelentős megerősítését az 
erdészeti politika prioritásai közé; reméli, 
hogy a Bizottság egyúttal figyelembe veszi 
az árvízvédelem szempontjait az 
információs rendszerek fejlesztésénél és 
az erdészetet érintő támogatási rendszerek 
kialakításánál;

Or.hu
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Módosítás 19
Gaston Franco

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. ezért hangsúlyozza az erdei 
ökoszisztémák védelmének jelentőségét, 
mivel azok hozzájárulnak a biológiai 
sokféleség fenntartására, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre, 
valamint az energiafogyasztás 
csökkentésére irányuló jövőbeni uniós 
stratégiák előmozdításához;

Or.fr

Módosítás 20
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a jövőben 
finanszírozási mechanizmusokat kell 
biztosítani a megújuló 
energiaforrásokkal, valamint a vadon élő 
állatok által lakott területek és a biológiai 
sokféleség megőrzését és fejlesztését célzó 
programokkal kapcsolatos befektetések 
számára; 

Or.ro

Módosítás 21
Ivari Padar

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy egyes 
tagállamokban az erdészet már jelenleg is 
szilárdan támaszkodik a fenntarthatóság 
elvére, máshol viszont ezen elveket még 
nem építették be teljes mértékben az 
ágazatba; úgy véli, hogy az EU-nak 
biztosítania kell, hogy valamennyi 
tagállam hozzájáruljon a valódi 
értelemben vett fenntartható 
erdőgazdálkodás megvalósításához;
hangsúlyozza, hogy az EU tudásközpontot 
állíthatna fel a tagállamok szükséges 
tájékoztatására;

Or.et

Módosítás 22
András Gyürk

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy az európai erdészeti 
kezdeményezéseknek az erdők 
éghajlatváltozásra való „felkészítésére” és 
nem „védelmére” kell törekedniük, így 
hozva összhangba a terminológiát az 
egyéb éghajlatváltozással foglalkozó 
politikákban általánosabban bevett 
kifejezéssel;

törölve

Or.hu

Módosítás 23
Satu Hassi

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy az európai erdészeti 
kezdeményezéseknek az erdők 
éghajlatváltozásra való „felkészítésére” és 
nem „védelmére” kell törekedniük, így 
hozva összhangba a terminológiát az 
egyéb éghajlatváltozással foglalkozó 
politikákban általánosabban bevett 
kifejezéssel;

2. kiemeli, hogy az európai erdészeti 
kezdeményezéseknek az éghajlatváltozás 
enyhítésére és az ahhoz való
alkalmazkodásra egyaránt törekedniük
kell; figyelembe véve az azt igazoló 
tudományos bizonyítékot, hogy az erdők 
változáshoz való alkalmazkodása és zavart 
követő helyreállása függ a biológiai 
sokféleségtől, elismeri, hogy az erdők 
védelmét célzó politikák és intézkedések az 
erdők alkalmazkodóképességének 
növelése által hozzájárulnak a biológiai 
sokféleség megőrzéséhez és az 
éghajlatváltozás enyhítéséhez is;

Or.en

Módosítás 24
Gaston Franco

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy az európai erdészeti 
kezdeményezéseknek az erdők
éghajlatváltozásra való „felkészítésére” és 
nem „védelmére” kell törekedniük, így 
hozva összhangba a terminológiát az 
egyéb éghajlatváltozással foglalkozó 
politikákban általánosabban bevett 
kifejezéssel;

2. kiemeli, hogy az európai erdészeti 
kezdeményezéseknek az erdők
éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásának biztosítására kell 
törekedniük, olyan erdészeti stratégia 
segítségével, amely az elkövetkezendő 
években az éghajlatváltozás által teremtett 
kockázatok elhárítását célozza; megjegyzi 
továbbá, hogy az erdők 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodását 
csak akkor lehet biztosítani, ha uniós 
szintű koordinációs intézkedéseket 
vezetnek be az erdőkkel kapcsolatos 
megbízható és következetes tájékoztatás 
céljából;

Or.fr
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Módosítás 25
Ivari Padar

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy az európai erdészeti 
kezdeményezéseknek az erdők 
éghajlatváltozásra való „felkészítésére” és 
nem „védelmére” kell törekedniük, így 
hozva összhangba a terminológiát az 
egyéb éghajlatváltozással foglalkozó 
politikákban általánosabban bevett 
kifejezéssel;

2. kiemeli, hogy tekintettel az éghajlati 
kihívásokra, az európai erdészeti 
kezdeményezéseknek arra kell 
törekedniük, hogy az erdők képesek 
legyenek alkalmazkodni az 
éghajlatváltozáshoz, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az uniós politikának 
az erdők hatékonyabb védelmét kell 
céloznia, különösen olyan területeken, 
ahol kiváló minőségű élőhelyek vannak;

Or.et

Módosítás 26
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy az európai erdészeti 
kezdeményezéseknek az erdők 
éghajlatváltozásra való „felkészítésére” és 
nem „védelmére” kell törekedniük, így 
hozva összhangba a terminológiát az 
egyéb éghajlatváltozással foglalkozó 
politikákban általánosabban bevett 
kifejezéssel;

2. kiemeli, hogy az európai erdészeti 
kezdeményezéseknek arra kell 
törekedniük, hogy megerősítsék az erdők 
és az erdőktől függő ágazatok 
éghajlatváltozás szembeni ellenállását és 
ahhoz való alkalmazkodását;

Or.el

Módosítás 27
Anni Podimata

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy az európai erdészeti 
kezdeményezéseknek az erdők
éghajlatváltozásra való „felkészítésére” és 
nem „védelmére” kell törekedniük, így 
hozva összhangba a terminológiát az 
egyéb éghajlatváltozással foglalkozó 
politikákban általánosabban bevett 
kifejezéssel;

2. kiemeli, hogy az európai erdészeti 
kezdeményezéseknek egyaránt kell 
törekedniük az erdők éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodásának biztosítására, 
valamint az erdők védelmének 
ellenőrzésére és javítására;

Or.el

Módosítás 28
Lena Ek

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a túlzott 
szabályozás csökkenti a fatermékek nem 
megújuló és energiaigényes anyagokkal –
pl. műanyagok, alumínium, beton –
szembeni versenyképességét, és 
akadályozza az EU lehetőségeit éghajlati 
célkitűzéseinek elérése tekintetében; 

Or.en

Módosítás 29
Gaston Franco

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi az erdészeti 
információkra és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás felügyeletére 
vonatkozó célok, az enyhítési célok, a 
megújuló energiákra vonatkozó célok,
valamint a többfunkciós és fenntartható

3. megjegyzi, hogy az egyre több erdőtűz,
a biológiai sokféleség csökkenése, az 
invazív fajok és paraziták okozta 
fertőzések, valamint az erdőirtás 
fokozódása miatt az erdei ökoszisztémák 
alkalmazkodóképessége nem biztosítható 
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erdőgazdálkodás legjobb gyakorlatai 
európai koordinációjának potenciális 
hozzáadott értékét, különös tekintettel a 
kihívások határokon átnyúló természetére;

az erdők többfunkciós jellegének 
megőrzését célzó, fenntartható
gazdálkodási módszerek nélkül;

Or.fr

Módosítás 30
Ivari Padar

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi az erdészeti 
információkra és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás felügyeletére 
vonatkozó célok, az enyhítési célok, a 
megújuló energiákra vonatkozó célok, 
valamint a többfunkciós és fenntartható 
erdőgazdálkodás legjobb gyakorlatai 
európai koordinációjának potenciális 
hozzáadott értékét, különös tekintettel a 
kihívások határokon átnyúló természetére;

3. tudomásul veszi az erdészeti 
információkra és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás felügyeletére 
vonatkozó célok, az enyhítési célok, a 
megújuló energiákra vonatkozó célok, 
valamint a többfunkciós és fenntartható 
erdőgazdálkodás legjobb gyakorlatai 
európai koordinációjának potenciális 
hozzáadott értékét, különös tekintettel a 
kihívások határokon átnyúló természetére;
felszólít egy integrált uniós földhasználati 
politika kidolgozására, annak érdekében, 
hogy összehangoltan foglalkozzanak az 
erdészettel, a mezőgazdasággal, a 
megújuló energiaforrásokkal, a biológiai 
sokféleséggel, valamint egyéb, 
környezettel kapcsolatos kérdésekkel;  

Or.et

Módosítás 31
Ivari Padar

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az Európa előtt 
álló egyik legnagyobb kihívást a kártevők 
és az erdőket érintő betegségek jelentik; 
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megjegyzi, hogy az EU-nak közösségi 
szintű együttműködési és tájékoztatási 
kezdeményezés segítségével kellene ezt a 
kihívást kezelnie;

Or.et

Módosítás 32
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy növelni kell az 
erdészeti ágazat versenyképességét az 
innovációba, kutatásba és fejlesztésbe való 
befektetésen, valamint olyan 
mechanizmusok kidolgozásán keresztül, 
amelyek az így létrehozott tudás 
terjesztését szolgálják;

Or.ro

Módosítás 33
Gaston Franco

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi az átfogó
együttműködés fontosságát a 
szabványalkotás, a legjobb gyakorlatok és 
a technológiatranszferek terén, különösen 
a REDD-rendszerrel kapcsolatban;

4. megjegyzi, hogy az erdei ökoszisztémák 
védelmében fontos szerepet játszik a 
globális együttműködés, amely 
megvalósítható például a FLEGT-
szabályok, az erdőtanúsítás, a fáról és
fatermékekről szóló 2010. júliusi 
rendeletben az illegális fakitermelés elleni 
küzdelem érdekében létrehozott, a kellő 
gondosság biztosítását célzó rendszer, 
vagy az erdőirtás következtében keletkező 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentésére irányuló célzott 
intézkedéseken alapuló nemzetközi 
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program (REDD) segítségével;  ezért 
sajnálja, hogy a jelenlegi tanulmány 
csupán az európai erdőkkel foglalkozik, 
mivel az erdők éghajlatváltozás elleni 
védelme globális kihívás;

Or.fr

Módosítás 34
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi az átfogó 
együttműködés fontosságát a 
szabványalkotás, a legjobb gyakorlatok és 
a technológiatranszferek terén, különösen 
a REDD-rendszerrel kapcsolatban;

4. megjegyzi az igazgatási és kutatási 
szinten egyaránt megvalósítandó átfogó 
együttműködés fontosságát, a 
szabványalkotás, a legjobb gyakorlatok, 
valamint a technológiák és a tudományos 
ismeretek átadása terén, különösen a 
REDD-rendszerrel kapcsolatban;
hangsúlyozza a globális környezetvédelmi 
és biztonsági megfigyelési program 
(GMES) erdőterületek európai és 
nemzetközi szintű feltérképezésében, 
ellenőrzésében és nyilvántartásában 
betöltött jelentőségét; 

Or.el

Módosítás 35
Ivari Padar

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi az átfogó 
együttműködés fontosságát a 
szabványalkotás, a legjobb gyakorlatok és 
a technológiatranszferek terén, különösen a 
REDD-rendszerrel kapcsolatban;

4. megjegyzi az átfogó együttműködés 
fontosságát a szabványalkotás, a legjobb 
gyakorlatok és a technológiatranszferek 
terén, különösen a REDD-rendszerrel 
kapcsolatban; szintén hangsúlyozza, hogy 
a REDD eredményeinek méltányos 
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elosztása lehetetlen az erdőgazdálkodás 
előzetes reformja nélkül;

Or.et

Módosítás 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a fenntartható 
erdőgazdálkodás szükségességét, valamint 
azt, hogy fennmaradjanak az erdők 
produktív és védelmi funkciói, és 
általában véve gazdaságosan igazgassák 
az erdőket; hangsúlyozza, hogy növelni 
kell az európai erdők éghajlatváltozással 
és a biológiai sokféleség elvesztésével 
szembeni ellenállását;

Or.en

Módosítás 37
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének, 
valamint helyi és nemzeti kormányzatok 
szerepének fontosságát az erdészeti 
politikában; úgy véli, hogy tekintettel a
változatos éghajlati kihívásokra Európa 
különböző részein, az erdőtulajdonlás 
eltérő jellegére és az ökoszisztéma-
feltételek és a célkitűzések közötti 
különbségekre az Unión belül, egy közös 
uniós politika azzal a kockázattal jár,
hogy túl általános lesz az 
éghajlatváltozáshoz való megfelelő 
alkalmazkodás eléréséhez;

5. hangsúlyozza a helyi és nemzeti 
kormányzatok szerepének fontosságát az 
erdészeti politikában; figyelembe veszi a 
változatos éghajlati kihívásokat Európa 
különböző részein, valamint az
erdőtulajdonlásban,  az ökoszisztéma-
feltételekben és a célkitűzésekben 
megmutatkozó különbségeket; felszólítja a 
Bizottságot, hogy mutasson be 
felülvizsgált cselekvési tervet az erdészetre 
vonatkozóan, amely általános
útmutatásokat tartalmaz olyan alapvető 
kérdésekkel kapcsolatban, mint például az 
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erdő fogalmának széles körben elfogadott 
operatív meghatározása;

Or.el

Módosítás 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének, 
valamint helyi és nemzeti kormányzatok 
szerepének fontosságát az erdészeti 
politikában; úgy véli, hogy tekintettel a
változatos éghajlati kihívásokra Európa 
különböző részein, az erdőtulajdonlás 
eltérő jellegére és az ökoszisztéma-
feltételek és a célkitűzések közötti
különbségekre az Unión belül, egy közös 
uniós politika azzal a kockázattal jár,
hogy túl általános lesz az 
éghajlatváltozáshoz való megfelelő 
alkalmazkodás eléréséhez;

5. hangsúlyozza a helyi és nemzeti 
kormányzatok szerepének fontosságát az 
erdészeti politikában; kiemeli a változatos 
éghajlati kihívásokat Európa különböző 
részein, az erdőtulajdonlás eltérő jellegét és 
az ökoszisztéma-feltételek és a 
célkitűzések közötti különbségeket az 
Unión belül; ugyanakkor sürgeti az EU-t, 
hogy fogadjon el szigorú erdészeti 
szabályozást, amely figyelembe veszi az 
európai erdők sokféleségét, és épít a 
tudományos ismeretekre az erdők 
fenntartása és az őket fenyegető 
kockázatokkal szembeni küzdelem 
céljából történő átalakítása érdekében;    

Or.es

Módosítás 39
Ivari Padar

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének, 
valamint helyi és nemzeti kormányzatok 
szerepének fontosságát az erdészeti 
politikában; úgy véli, hogy tekintettel a
változatos éghajlati kihívásokra Európa 
különböző részein, az erdőtulajdonlás 
eltérő jellegére és az ökoszisztéma-

5. hangsúlyozza a helyi és nemzeti 
kormányzatok szerepének fontosságát az 
erdészeti politikában; kiemeli a változatos 
éghajlati kihívásokat Európa különböző 
részein, valamint a Közösségen belüli
ökoszisztéma-feltételek és erdőtulajdonlás 
tekintetében megmutatkozó 
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feltételek és a célkitűzések közötti 
különbségekre az Unión belül, egy közös 
uniós politika azzal a kockázattal jár, 
hogy túl általános lesz az 
éghajlatváltozáshoz való megfelelő 
alkalmazkodás eléréséhez;

különbségeket;

Or.et

Módosítás 40
András Gyürk

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének,
valamint helyi és nemzeti kormányzatok 
szerepének fontosságát az erdészeti 
politikában; úgy véli, hogy tekintettel a 
változatos éghajlati kihívásokra Európa 
különböző részein, az erdőtulajdonlás 
eltérő jellegére és az ökoszisztéma-
feltételek és a célkitűzések közötti 
különbségekre az Unión belül, egy közös
uniós politika azzal a kockázattal jár, hogy 
túl általános lesz az éghajlatváltozáshoz 
való megfelelő alkalmazkodás eléréséhez;

5. hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének, 
valamint helyi és nemzeti kormányzatok 
szerepének fontosságát az erdészeti 
politikában; úgy véli, hogy tekintettel a 
változatos éghajlati kihívásokra Európa 
különböző részein, az erdőtulajdonlás 
eltérő jellegére és az ökoszisztéma-
feltételek és a célkitűzések közötti 
különbségekre az Unión belül, egy
túlzottan széles körű uniós politika azzal a 
kockázattal jár, hogy túl általános lesz az 
éghajlatváltozáshoz való megfelelő 
alkalmazkodás eléréséhez; úgy véli, hogy 
ennek megfelelően egyensúlyt kell találni 
az említett, határokon átnyúló hatásokkal 
kapcsolatos uniós intézkedések és a 
tagállamok saját hatáskörben hozott 
lépései között;

Or.hu

Módosítás 41
Satu Hassi

Véleménytervezet
5 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének, 
valamint helyi és nemzeti kormányzatok 
szerepének fontosságát az erdészeti 
politikában; úgy véli, hogy tekintettel a
változatos éghajlati kihívásokra Európa 
különböző részein, az erdőtulajdonlás 
eltérő jellegére és az ökoszisztéma-
feltételek és a célkitűzések közötti 
különbségekre az Unión belül, egy közös 
uniós politika azzal a kockázattal jár, 
hogy túl általános lesz az 
éghajlatváltozáshoz való megfelelő 
alkalmazkodás eléréséhez;

5. hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének, 
valamint a helyi és nemzeti kormányzatok 
szerepének fontosságát az erdészeti 
politikában, illetve az Európa különböző 
részeit érintő változatos éghajlati 
kihívások, az erdőtulajdonlás eltérő jellege, 
valamint az ökoszisztéma-feltételek és a 
célkitűzések közötti, Unión belüli 
különbségek figyelembevételének 
fontosságát;

Or.en

Módosítás 42
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének, 
valamint helyi és nemzeti kormányzatok 
szerepének fontosságát az erdészeti 
politikában; úgy véli, hogy tekintettel a 
változatos éghajlati kihívásokra Európa 
különböző részein, az erdőtulajdonlás 
eltérő jellegére és az ökoszisztéma-
feltételek és a célkitűzések közötti 
különbségekre az Unión belül, egy közös 
uniós politika azzal a kockázattal jár, hogy 
túl általános lesz az éghajlatváltozáshoz 
való megfelelő alkalmazkodás eléréséhez;

5. hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének 
fontosságát, valamint a tagállamok és a
helyi és nemzeti kormányzatok 
továbbiakban is elsődleges felelősségét az 
erdészeti politika végrehajtásában és 
kialakításában; úgy véli, hogy tekintettel a 
változatos éghajlati kihívásokra Európa 
különböző részein, az erdőtulajdonlás 
eltérő jellegére és az ökoszisztéma-
feltételek és a célkitűzések közötti 
különbségekre az Unión belül, egy közös 
uniós politika azzal a kockázattal jár, hogy 
túl általános lesz az éghajlatváltozáshoz 
való megfelelő alkalmazkodás eléréséhez;

Or.sv
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Módosítás 43
Anni Podimata

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének, 
valamint helyi és nemzeti kormányzatok 
szerepének fontosságát az erdészeti 
politikában; úgy véli, hogy tekintettel a 
változatos éghajlati kihívásokra Európa 
különböző részein, az erdőtulajdonlás 
eltérő jellegére és az ökoszisztéma-
feltételek és a célkitűzések közötti 
különbségekre az Unión belül, egy közös 
uniós politika azzal a kockázattal jár, hogy 
túl általános lesz az éghajlatváltozáshoz 
való megfelelő alkalmazkodás eléréséhez;

5. hangsúlyozza a helyi és nemzeti 
kormányzatok szerepének fontosságát az 
erdészeti politikában; úgy véli, hogy 
tekintettel a változatos éghajlati 
kihívásokra Európa különböző részein, az 
erdőtulajdonlás eltérő jellegére és az 
ökoszisztéma-feltételek és a célkitűzések 
közötti különbségekre az Unión belül, 
bármely közös uniós politikának 
keretrendszer megközelítést kell 
alkalmaznia az éghajlatváltozáshoz való 
megfelelő alkalmazkodás eléréséhez;

Or.en

Módosítás 44
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a Szolidaritási Alapról 
szóló rendelethez hasonló uniós eszközök 
létrehozásának szükségességét az 
éghajlatváltozás és a természeti 
katasztrófák erdőkre gyakorolt hatásának 
kezelése, valamint az aszályok és az 
erdőtüzek megelőzése és leküzdése 
érdekében, különösen a magas kockázatú 
területeken;

Or.en
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Módosítás 45
Adam Gierek

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. óva int az erdészeti – különösen a 
természetes – erőforrások korlátozatlan 
kereskedelmi kiaknázásától, ami nagyon 
gyakran az erdők visszafordíthatatlan 
pusztításához vezet;

Or.pl

Módosítás 46
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az erdők fontos szerepét a 
regionális fejlesztésben, különösen a vidéki 
területeken, ahol az erdészeti ágazat 
jelentősen hozzájárul a gazdasági 
növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és 
a jóléthez;

6. hangsúlyozza az erdők fontos szerepét a 
foglalkoztatásban és a növekedésben a 
nemzeti gazdaságok egészében, valamint a
regionális fejlesztésben, különösen a vidéki 
területeken, ahol az erdészeti ágazat 
jelentősen hozzájárul a gazdasági 
növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és 
a jóléthez;

Or.sv

Módosítás 47
Gaston Franco

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az erdők fontos szerepét a 
regionális fejlesztésben, különösen a vidéki 
területeken, ahol az erdészeti ágazat 

6. hangsúlyozza az erdők fontos szerepét a 
regionális fejlesztésben, különösen a vidéki 
területeken, ahol az erdészeti ágazat 
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jelentősen hozzájárul a gazdasági 
növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és
a jóléthez; 

jelentősen hozzájárul a gazdasági 
növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, a 
jóléthez, a versenyképességhez és a régiók 
vonzerejéhez;

Or.fr

Módosítás 48
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az erdők fontos szerepét a 
regionális fejlesztésben, különösen a vidéki 
területeken, ahol az erdészeti ágazat 
jelentősen hozzájárul a gazdasági 
növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és 
a jóléthez;

6. hangsúlyozza az erdők fontos szerepét a 
regionális fejlesztésben, különösen a vidéki 
területeken, ahol az erdészeti ágazat 
jelentősen hozzájárul a gazdasági és 
szociális növekedéshez, a 
munkahelyteremtéshez és a jóléthez; ·

Or.el

Módosítás 49
Lena Ek

Véleménytervezet
6a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az erdészeti 
politikáknak mindig egyensúlyt kell 
teremteniük a tulajdonosok tulajdonjogai 
és a közjavak termelésének követelményei 
között, mivel az erdészeti jogszabályok 
több millió erdőtulajdonost érintenek;

Or.en
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Módosítás 50
Ivari Padar

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. kiemeli, hogy az erdészet az integrált 
vidék- és regionális politika természetes 
része, mely tényt figyelembe kell venni a 
KAP jövőjéről (2013 után) szóló viták 
során, valamint az erdészettel összefüggő 
intézkedések szükségességét is meg kell 
határozni;

Or.et

Módosítás 51
Anni Podimata

Véleménytervezet
6a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6α. tudomásul veszi, hogy a szélparkokat 
sok esetben csak erdei területeken lehet 
felállítani; úgy véli, hogy a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó projektek és 
az erdővédelem kölcsönösen kiegészítik 
egymást, és nem ellentmondásos 
intézkedések;

Or.el

Módosítás 52
Adam Gierek

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi az erdészeti erőforrások 
változatos célú megőrzésének vagy 

7. tudomásul veszi az erdészeti erőforrások 
változatos célú megőrzésének vagy 
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növelésének fontosságát az EU-ban; növelésének fontosságát az EU-ban; úgy 
véli, hogy megfelelő feldolgozás után a fa 
alapú nyersanyagok alacsony energiájú 
helyettesítői lehetnek az építőiparban és 
egyéb iparágakban széles körben használt 
anyagoknak, különösen a magas 
energiabevitelt igénylő fémötvözeteknek;

Or.pl

Módosítás 53
Anni Podimata

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi az erdészeti erőforrások 
változatos célú megőrzésének vagy
növelésének fontosságát az EU-ban;

7. tudomásul veszi az erdészeti erőforrások 
változatos célú megőrzésének és 
növelésének fontosságát az EU-ban, mivel 
az erdők és az erdős vidékek jelentős 
szociális, gazdasági és környezetvédelmi 
előnyöket hordoznak magukban. Az ilyen 
területek védelmére hozott 
intézkedéseknek ezért a megelőzésre és az 
alkalmazkodásra kell összpontosítaniuk 
oly módon, hogy e területek ne veszítsék el 
termelő és természetes funkcióikat; 

Or.el

Módosítás 54
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi az erdészeti erőforrások 
változatos célú megőrzésének vagy
növelésének fontosságát az EU-ban;

7. tudomásul veszi az erdészeti erőforrások 
változatos célú megőrzésének és
növelésének fontosságát az EU-ban, 
különösen azon tagállamokban, melyeket 
jobban érintenek a szélsőséges időjárási 
viszonyok és az éghajlatváltozás;
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Or.el

Módosítás 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi az erdészeti erőforrások 
változatos célú megőrzésének vagy 
növelésének fontosságát az EU-ban;

7. tudomásul veszi az erdészeti erőforrások 
változatos célú megőrzésének vagy 
növelésének fontosságát az EU-ban, 
fenntartva ugyanakkor valamennyi 
erdészeti jellegű, ökológiai, termelési és 
szociális funkciót; 

Or.en

Módosítás 56
Gaston Franco

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi az erdészeti erőforrások 
változatos célú megőrzésének vagy
növelésének fontosságát az EU-ban; 

7. tudomásul veszi az erdészeti erőforrások 
környezetvédelmi, gazdasági és szociális
célú megőrzésének és növelésének 
fontosságát az EU-ban;

Or.fr

Módosítás 57
Gaston Franco

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat az erdészet és az erdőre épülő 
ágazatok fontosságára a megújuló 
energiaforrások fejlesztésében; kiemeli, 
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hogy ez az ágazat hasznos szerepet játszik 
az energiahatékonyság kihívásainak 
kezelésében, figyelembe véve az erdei 
biomassza, a faenergia, a tűzifa, a 
bioüzemanyag és a szerkezeti faanyagok 
felhasználását, amely elősegíti az alacsony 
energiafelhasználású építkezések és a 
fahulladék kiaknázást célzó kapcsolt 
energiatermelés használatának 
ösztönzését;

Or.fr

Módosítás 58
Maria Da Graça Carvalho

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza a nyersanyagok és a 
késztermékek ellátási láncára való 
összpontosítás szükségességét a jogszerű 
kereskedelem és az erdővédelem 
garantálása érdekében; hangsúlyozza, 
hogy az ellátási lánc irányítás 
elősegíthetné a tisztességesebb 
versenyfeltételek kialakítását, melyben az 
érintettek elkötelezettsége és 
együttműködő erőfeszítései döntő szerepet 
játszhatnak;

Or.en

Módosítás 59
Satu Hassi

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. elővigyázatosságra és az erdészeti 
erőforrások szoros figyelemmel kísérésére 
szólít fel annak biztosítására, hogy a 
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bioenergiai stratégiák és a biomassza 
betakarítási szintjének bármely 
növekedése nem vezet az erdők szén-
dioxid-elnyelő képességének 
kimerüléséhez és az éghajlat-változási 
célkitűzések semlegesítéséhez;

Or.en

Módosítás 60
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza az erdei területek 
vitathatatlan fontosságát a közbiztonság 
szempontjából, mivel azok megvédik az 
emberi lakóhelyeket a természeti 
jelenségek negatív hatásaitól;

Or.en

Módosítás 61
Gaston Franco

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat, hogy az erdészet és az erdőre 
épülő ágazatokat a fafogyasztást és a 
fenntartható fafelhasználást ösztönző 
kommunikációs politika eszközei révén 
kell felélénkíteni; rámutat ezen ágazat 
növekedési potenciáljára;

Or.fr
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Módosítás 62
Maria Da Graça Carvalho

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7b. kiemeli a hitelesség, a nyilvánosság és 
más pénzügyi előnyök gazdasági 
elismertségének fontosságát a biológiai 
sokféleség megőrzésében és az erdők 
védelmében való részvételének 
köszönhetően;

Or.en

Módosítás 63
Maria Da Graça Carvalho

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7c. fontosnak tartja a legjobb gyakorlatok 
cseréjét arra vonatkozóan, hogy a 
vállalkozások és az ipar az életciklus-
szemlélet révén miként járulhatnak hozzá 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzések megvalósításához, és hogyan 
köthetik össze a biológiai sokféleség 
megőrzését a jövedelemtermeléssel; ezzel 
párhuzamosan a fogyasztókra is 
összpontosítani kell olyan oktatási 
programok révén, amelyek kialakítják 
bennük az igényt a biológiai sokféleséget 
tiszteletben tartó áruk és szolgáltatások 
iránt;

Or.en
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Módosítás 64
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. további lépésekre szólít fel a kutatás, az 
oktatás és a tájékoztatás terén az 
éghajlatváltozás erdőket és az erdészeti 
szektort érintő kockázatait illetően, 
valamint hosszú távú tervezésre hív fel az 
erdőipar, a régiók és a tagállamok részéről;

8. további lépésekre szólít fel a kutatás, az 
oktatás és a tájékoztatás terén az 
éghajlatváltozás erdőket és az erdészeti 
szektort érintő kockázatait illetően, 
valamint hosszú távú tervezésre hív fel az 
erdőipar, a régiók és a tagállamok részéről;  
hangsúlyozza, hogy fokozni kell az 
európai és nemzeti kutatási programok 
koordinációját az említett területeken;
felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg 
egy olyan referencia-weboldal 
elindításának lehetőségét, amely 
tartalmazza az erdőterületek digitális 
térképeit és engedélyezett használatait, 
valamint a NATURA területeket és a ritka 
ökoszisztémákat annak érdekében, hogy 
jobb tájékoztatást lehessen nyújtani a 
kormányzati szervek, az állampolgárok és 
a vállalkozások számára;

Or.el

Módosítás 65
Gaston Franco

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. további lépésekre szólít fel a kutatás, az 
oktatás és a tájékoztatás terén az 
éghajlatváltozás erdőket és az erdészeti 
szektort érintő kockázatait illetően, 
valamint hosszú távú tervezésre hív fel az 
erdőipar, a régiók és a tagállamok részéről;

8. megállapítja, hogy az EU kétségtelenül 
jelentős, hosszú időre visszatekintő 
hagyományos erdészeti gyakorlatokból 
táplálkozó tapasztalatokkal rendelkezik az 
erdészeti ágazat tekintetében; további 
lépésekre szólít fel azonban a kutatás, a 
képzés és a tájékoztatás terén az 
éghajlatváltozás erdőket és az erdészeti 
szektort érintő kockázatait illetően, 
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valamint hosszú távú tervezésre hív fel az 
erdőipar, a régiók és a tagállamok részéről;

Or.fr

Módosítás 66
Satu Hassi

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. további lépésekre szólít fel a kutatás, az 
oktatás és a tájékoztatás terén az 
éghajlatváltozás erdőket és az erdészeti 
szektort érintő kockázatait illetően, 
valamint hosszú távú tervezésre hív fel az 
erdőipar, a régiók és a tagállamok
részéről;

8. további lépésekre szólít fel a kutatás, az 
oktatás és a tájékoztatás terén az 
éghajlatváltozás erdőket és az erdészeti 
szektort érintő kockázatait illetően, 
valamint hosszú távú, a civil társadalmi 
szereplőkkel, köztük a nem kormányzati 
szervezetekkel és kutatóintézetekkel szoros 
együttműködésben végzett tervezésre hív 
fel a tagállamok, a regionális hatóságok, 
a Bizottság és az erdőipar részéről;

Or.en

Módosítás 67
Adam Gierek

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. további lépésekre szólít fel a kutatás, az 
oktatás és a tájékoztatás terén az 
éghajlatváltozás erdőket és az erdészeti 
szektort érintő kockázatait illetően, 
valamint hosszú távú tervezésre hív fel az 
erdőipar, a régiók és a tagállamok részéről;

8. további lépésekre szólít fel a kutatás, az 
oktatás és a tájékoztatás terén az 
éghajlatváltozás erdőket és az erdészeti 
szektort érintő kockázatait illetően, 
valamint hosszú távú tervezésre hív fel az 
erdőipar, a régiók és a tagállamok részéről;
alapvető fontosságúnak tartja a szén-
dioxid-megkötés szempontjából optimális 
erdőstruktúra meghatározására irányuló 
kutatást;

Or.pl
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Módosítás 68
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. további lépésekre szólít fel a kutatás, az 
oktatás és a tájékoztatás terén az 
éghajlatváltozás erdőket és az erdészeti 
szektort érintő kockázatait illetően, 
valamint hosszú távú tervezésre hív fel az 
erdőipar, a régiók és a tagállamok részéről;

8. további lépésekre szólít fel az 
előrejelzésekre irányuló kutatás, az oktatás 
és a tájékoztatás terén az éghajlatváltozás 
erdőket és az erdészeti szektort érintő 
kockázatait illetően, valamint hosszú távú 
tervezésre hív fel az erdőipar, a régiók és a 
tagállamok részéről;

Or.en

Módosítás 69
Gaston Franco

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. az EU és a tagállamok által közösen 
finanszírozott intézkedéseket szorgalmaz 
olyan műveletek ösztönzésére, amelyek 
révén megelőzhetők az éghajlatváltozás és 
az emberiség létszámának növekedése 
miatt a fenntartható erdőgazdálkodásra 
nehezedő nyomás kockázatai;

Or.fr

Módosítás 70
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy az erdők 
alkalmazkodási képessége kedvezően 
befolyásolhatja az erdőipari létesítmények 
és az erdőipar éghajlatváltozásra 
gyakorolt hatásait, ezért szorgalmazza az 
alkalmazkodási képességre irányuló 
kutatásokra szánt pénzügyi támogatás 
növelését;

Or.en

Módosítás 71
András Gyürk

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy fokozott 
együttműködésre és tájékoztatási 
erőfeszítésekre van szükség az EU-n belül, 
valamint az EU és a tagállamok között, és
úgy véli, hogy ennek megvalósítása 
részben akkor lehetséges, ha a Bizottság
egy osztályon belül egyesíti valamennyi 
erdészettel kapcsolatos tevékenységét, 
lehetőleg a Vállalkozáspolitikai vagy a 
Mezőgazdasági Főigazgatóságon belül.

9. hangsúlyozza, hogy fokozott 
együttműködésre és tájékoztatási 
erőfeszítésekre van szükség az EU-n belül, 
valamint az EU és a tagállamok között; 
úgy véli, hogy ennek megvalósítása 
részben akkor lehetséges, ha a Bizottság
Mezőgazdasági Főigazgatósága aktív 
koordinációt végez valamennyi erdészettel 
kapcsolatos uniós tevékenység 
összehangolása érdekében;

Or.hu

Módosítás 72
Ivari Padar

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy fokozott 
együttműködésre és tájékoztatási 
erőfeszítésekre van szükség az EU-n belül, 

9. hangsúlyozza, hogy fokozott 
együttműködésre és tájékoztatási 
erőfeszítésekre van szükség az EU-n belül, 
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valamint az EU és a tagállamok között, és 
úgy véli, hogy ennek megvalósítása 
részben akkor lehetséges, ha a Bizottság 
egy osztályon belül egyesíti valamennyi 
erdészettel kapcsolatos tevékenységét, 
lehetőleg a Vállalkozáspolitikai vagy a 
Mezőgazdasági Főigazgatóságon belül.

valamint az EU és a tagállamok között, és 
úgy véli, hogy ennek megvalósítása 
részben akkor lehetséges, ha a Bizottság 
egy osztályon belül egyesíti valamennyi 
erdészettel kapcsolatos tevékenységét;

Or.et

Módosítás 73
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy fokozott 
együttműködésre és tájékoztatási 
erőfeszítésekre van szükség az EU-n belül, 
valamint az EU és a tagállamok között, és 
úgy véli, hogy ennek megvalósítása 
részben akkor lehetséges, ha a Bizottság 
egy osztályon belül egyesíti valamennyi 
erdészettel kapcsolatos tevékenységét, 
lehetőleg a Vállalkozáspolitikai vagy a 
Mezőgazdasági Főigazgatóságon belül.

9. hangsúlyozza, hogy fokozott 
együttműködésre és tájékoztatási 
erőfeszítésekre van szükség az EU-n belül, 
valamint az EU és a tagállamok között, és 
úgy véli, hogy ennek megvalósítása 
részben akkor lehetséges, ha a Bizottság 
egy osztályon belül egyesíti valamennyi 
erdészettel kapcsolatos tevékenységét;

Or.el

Módosítás 74
Anni Podimata

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy fokozott 
együttműködésre és tájékoztatási 
erőfeszítésekre van szükség az EU-n belül, 
valamint az EU és a tagállamok között, és 
úgy véli, hogy ennek megvalósítása 
részben akkor lehetséges, ha a Bizottság 
egy osztályon belül egyesíti valamennyi 

9. hangsúlyozza, hogy fokozott 
együttműködésre és tájékoztatási 
erőfeszítésekre van szükség az EU-n belül, 
valamint az EU és a tagállamok között, és 
úgy véli, hogy ennek megvalósítása 
részben akkor lehetséges, ha a Bizottság 
egy osztályon belül egyesíti valamennyi 
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erdészettel kapcsolatos tevékenységét, 
lehetőleg a Vállalkozáspolitikai vagy a 
Mezőgazdasági Főigazgatóságon belül.

erdészettel kapcsolatos tevékenységét;

Or.el

Módosítás 75
Satu Hassi

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy fokozott 
együttműködésre és tájékoztatási 
erőfeszítésekre van szükség az EU-n belül, 
valamint az EU és a tagállamok között, és 
úgy véli, hogy ennek megvalósítása
részben akkor lehetséges, ha a Bizottság 
egy osztályon belül egyesíti valamennyi 
erdészettel kapcsolatos tevékenységét, 
lehetőleg a Vállalkozáspolitikai vagy a 
Mezőgazdasági Főigazgatóságon belül.

9. hangsúlyozza, hogy fokozott 
együttműködésre és tájékoztatási 
erőfeszítésekre van szükség az EU-n belül, 
valamint az EU és a tagállamok között, és 
úgy véli, hogy ennek megvalósítása 
részben akkor lehetséges, ha a Bizottság 
egy osztályon belül egyesíti valamennyi 
erdészettel kapcsolatos tevékenységét;

Or.en

Módosítás 76
Adam Gierek

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. úgy véli, hogy a faanyag kémiai 
alapanyagként történő forgalmazása 
érdekében folytatott ipari jellegű 
erőforrás-használatot és az építőanyagok 
gyártása céljából folytatott félig ipari 
jellegű kitermelést elsősorban az 
erdőültetvényekre kell korlátozni;
figyelmeztet a tagállamok természeti 
kincsei, köztük az erdők privatizálásának 
káros hatásaira;
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Or.pl

Módosítás 77
Anni Podimata

Véleménytervezet
9a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. felszólítja a Bizottságot, hogy állítson 
össze és kísérjen figyelemmel olyan 
európai és nemzeti szintű mutatókat, 
amelyek az erdőkre és azok funkcióira 
vonatkoznak (például az erdőterületek 
aránya, az erdők regenerációs képessége, 
talajvíz-megtartási képessége, eróziós 
arányok, újraerdősítendő területek, stb.);

Or.el

Módosítás 78
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
1 bekezdés – 9a pont (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a helyi és 
regionális intézmények aktív bevonásával, 
valamint a legjobb gyakorlatok 
tagállamok közötti megosztásával olyan 
stratégiát kell kidolgozni, amely megfelelő 
pénzügyi eszközök segítségével képes 
hozzájárulni a biológiai sokféleség terén 
kitűzött globális és uniós célok eléréséhez;

Or.en

Módosítás 79
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy az aszályos 
területeken és a sivatagosodás veszélyének 
kitett régiókban termékeny fajokkal kell 
végezni az újraerdősítést, hiszen ez 
szolgálja legjobban a lakosság érdekeit, 
valamint ez biztosítja bevonásukat az 
erdők védelmébe és az erdőtüzek elleni 
küzdelembe;

Or.es

Módosítás 80
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9b. elismeri, hogy a mediterrán 
országokban különösen fontosak az 
erdők, mivel képesek csökkenteni a 
hőmérsékletet és egyensúlyban tartani a 
víz körforgását, ezért úgy véli, hogy az 
újraerdősítést megelőzően tudományos 
tanulmányokat kell végezni annak 
érdekében, hogy azonosítani lehessen a 
talajvédelem és az esővíz felfogásának 
céljaira legalkalmasabb fajokat és 
területeket;

Or.es

Módosítás 81
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9c. bátorítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy ne hagyjanak fel az 
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illegális fakitermelés és az ily módon 
kitermelt fa kereskedelme elleni 
fellépéssel, hiszen ily módon 
hozzájárulnak az erdőirtás, az 
erdőpusztulás és a biológiai sokféleség 
elvesztése elleni küzdelemhez is;

Or.es

Módosítás 82
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9d. úgy véli, hogy a CO2-megkötés terén 
fennálló fontosságuk miatt az 
agrárerdészet faállományát a nem 
fakitermelésre szánt hagyományos 
erdőterületekkel azonos módon kell 
értékelni;

Or.es


