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Poprawka 1
Lena Ek

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że drzewa w fazie 
wzrostu wychwytują dwutlenek węgla z 
atmosfery i są istotnym źródłem i 
pochłaniaczem przepływów dwutlenku 
węgla, a ponieważ europejskie lasy 
zajmują coraz więcej obszarów, szacuje 
się, że poziom dwutlenku węgla w 
biomasie drzewnej w Europie zwiększa się 
obecnie w tempie 116 mln megaton 
rocznie;

Or.en

Poprawka 2
Lena Ek

Projekt opinii
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że według 
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ 
(UNECE) długoterminowa tendencja 
zwiększania pokrywy leśnej w Unii 
Europejskiej jest stabilna,

Or.en

Poprawka 3
Lena Ek

Projekt opinii
Punkt A c preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że łączny obszar 
lasów i innych zalesionych obszarów w 
Europie wynosi 177 mln hektarów,
obejmując 42% jej powierzchni lądowej;

Or.en

Poprawka 4
Lena Ek

Projekt opinii
Punkt A d preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze ogromną 
różnorodność warunków naturalnych w 
różnych regionach leśnych Europy, od 
lasów subarktycznych po 
śródziemnomorskie i od lasów alpejskich 
po nizinne, łącznie z obszarami 
zalewowymi i deltami,

Or.en

Poprawka 5
Lena Ek

Projekt opinii
Punkt A e preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że dzięki lasom 
utrzymują się miliony robotników, 
przedsiębiorców i właścicieli lasów; mając 
również na uwadze, że lasy w znacznym 
stopniu przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i 
dobrobytu;

Or.en



AM\831715PL.doc 5/39 PE448.964v01-00

PL

Poprawka 6
Lena Ek

Projekt opinii
Punkt A f preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Af. mając na uwadze, że w 2005 r. obroty 
w sektorze leśnym wyniosły 380 mld EUR, 
co równa się ok. 9% PKB w Europie;

Or.en

Poprawka 7
Lena Ek

Projekt opinii
Punkt A g preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ag. mając na uwadze, że zrównoważona 
gospodarka leśna, w tym ochrona lasów, 
ma kluczowe znaczenie dla utrzymania 
ich różnorodności, zdrowia i odporności;

Or.en

Poprawka 8
Lena Ek

Projekt opinii
Punkt A h preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ah. mając na uwadze, że lasy, w stosunku 
do których prowadzi się aktywną i 
zrównoważoną gospodarkę leśną, są 
jednym z najskuteczniejszych narzędzi 
pochłaniania CO2 z atmosfery,

Or.en
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Poprawka 9
Lena Ek

Projekt opinii
Punkt A i preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ai. mając na uwadze, że sektor leśny ma 
szczególnie duże znaczenie na obszarach 
wiejskich oraz że 350 000 przedsiębiorstw 
działających w przemyśle leśnym 
zatrudnia około 3 mln ludzi, tj. 8,6 % siły 
roboczej w europejskim przemyśle,

Or.en

Poprawka 10
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje pogląd 
Komisji, że lasy powinny być postrzegane 
jako istotny element przyczyniający się do 
rozwiązania kryzysu klimatycznego; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
leśna ma decydujące znaczenie dla UE w 
realizacji jej celów klimatycznych i 
świadczeniu niezbędnych usług 
ekosystemowych, takich jak 
bioróżnorodność;

1. z zadowoleniem przyjmuje pogląd 
Komisji, że lasy powinny być postrzegane 
jako istotny element przyczyniający się do 
rozwiązania kryzysu klimatycznego; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
leśna ma decydujące znaczenie dla UE w 
realizacji jej celów klimatycznych i dla 
ochrony leśnej różnorodności 
biologicznej, która jest źródłem licznych 
usług ekosystemowych (zaopatrzenie 
dzięki drewnu konstrukcyjnemu, 
regulacja polegająca na magazynowaniu 
dwutlenku węgla i ochrona przed 
klęskami żywiołowymi oraz usługi 
kulturalne za pośrednictwem 
zrównoważonej turystyki), które są 
niezbędne dla społeczeństwa;

Or.fr



AM\831715PL.doc 7/39 PE448.964v01-00

PL

Poprawka 11
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 1

Draft opinion Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje pogląd 
Komisji, że lasy powinny być postrzegane 
jako istotny element przyczyniający się do 
rozwiązania kryzysu klimatycznego; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
leśna ma decydujące znaczenie dla UE w 
realizacji jej celów klimatycznych i
świadczeniu niezbędnych usług 
ekosystemowych, takich jak 
bioróżnorodność;

1. z zadowoleniem przyjmuje pogląd 
Komisji, że lasy powinny być postrzegane 
jako jeden z najważniejszych elementów 
osłabiających czynniki przyczyniające się 
do zmian klimatu, np. przez obniżenie 
poziomu CO2 występującego w 
atmosferze; podkreśla, że zrównoważona 
gospodarka leśna ma decydujące znaczenie 
dla UE w realizacji jej celów 
klimatycznych, ochronie przed 
ekstremalnymi zjawiskami, np. 
powodziami, a także w świadczeniu 
niezbędnych usług ekosystemowych, 
takich jak bioróżnorodność;

Or.el

Poprawka 12
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje pogląd
Komisji, że lasy powinny być postrzegane 
jako istotny element przyczyniający się do 
rozwiązania kryzysu klimatycznego; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
leśna ma decydujące znaczenie dla UE w 
realizacji jej celów klimatycznych i 
świadczeniu niezbędnych usług 
ekosystemowych, takich jak 
bioróżnorodność;

1. z zadowoleniem przyjmuje pogląd 
Komisji, że lasy powinny być postrzegane 
jako istotny element przyczyniający się do 
łagodzenia zmian klimatycznych; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
leśna ma decydujące znaczenie dla UE w 
realizacji jej celów ekologicznych i 
świadczeniu niezbędnych usług 
ekosystemowych, takich jak 
bioróżnorodność; uważa, że właściwe 
zalesianie i utrzymywanie zasobów 
leśnych może istotnie zmniejszyć 
zagrożenie powodziowe, zagrożenie 
osuwiskami ziemnymi, a także pożarami;
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Or.pl

Poprawka 13
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje pogląd 
Komisji, że lasy powinny być postrzegane 
jako istotny element przyczyniający się do 
rozwiązania kryzysu klimatycznego; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
leśna ma decydujące znaczenie dla UE w 
realizacji jej celów klimatycznych i 
świadczeniu niezbędnych usług 
ekosystemowych, takich jak 
bioróżnorodność;

1. z zadowoleniem przyjmuje pogląd 
Komisji, że lasy powinny być postrzegane 
jako istotny element przyczyniający się do 
rozwiązania kryzysu klimatycznego; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
leśna ma decydujące znaczenie dla UE w 
realizacji jej celów klimatycznych oraz 
związanych z bioróżnorodnością i w
świadczeniu niezbędnych usług 
ekosystemowych;

Or.et

Poprawka 14
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje pogląd 
Komisji, że lasy powinny być postrzegane 
jako istotny element przyczyniający się do 
rozwiązania kryzysu klimatycznego;
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
leśna ma decydujące znaczenie dla UE w 
realizacji jej celów klimatycznych i 
świadczeniu niezbędnych usług 
ekosystemowych, takich jak 
bioróżnorodność;

1. z zadowoleniem przyjmuje pogląd 
Komisji, że lasy powinny być postrzegane 
jako istotny element przyczyniający się do 
rozwiązania kryzysu klimatycznego; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
leśna uwzględniająca większą ochronę i 
odbudowę lasów ma decydujące znaczenie 
dla UE w realizacji jej celów 
klimatycznych i świadczeniu niezbędnych 
usług ekosystemowych, takich jak 
bioróżnorodność;

Or.en
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Poprawka 15
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 1

Draft opinion Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje pogląd 
Komisji, że lasy powinny być postrzegane 
jako istotny element przyczyniający się do 
rozwiązania kryzysu klimatycznego; 
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
leśna ma decydujące znaczenie dla UE w 
realizacji jej celów klimatycznych i 
świadczeniu niezbędnych usług
ekosystemowych, takich jak 
bioróżnorodność;

1. z zadowoleniem przyjmuje pogląd 
Komisji, że lasy powinny być postrzegane 
jako istotny element przyczyniający się do 
rozwiązania kryzysu klimatycznego;
podkreśla, że zrównoważona gospodarka 
leśna ma decydujące znaczenie dla UE w 
realizacji jej celów klimatycznych i 
wypełnianiu niezbędnych funkcji
ekosystemowych, takich jak 
bioróżnorodność;

Or.el

Poprawka 16
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że UE i wszystkie 
państwa członkowskie podpisały 
Konwencję o różnorodności biologicznej, 
co oznacza, że powinny one przyjąć 
całościowe podejście do zarządzania 
ekosystemami przy uwzględnieniu faktu, 
że wszystkie części składowe ekosystemów 
są połączone, nawet poza obszarami 
chronionymi; zauważa, że UE i państwa 
członkowskie nie uczyniły jeszcze 
wystarczająco dużo, by powstrzymać 
utratę bioróżnorodności w Europie;

Or.et
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Poprawka 17
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że zdecydowana polityka 
zwalczania zmian klimatu jest w pełni 
zgodna z ambicją dalszego rozwoju 
przemysłu leśnego jako istotnej gałęzi 
przemysłu w Europie; uważa, że przemysł 
leśny powinien się dalej rozwijać, by nadal 
mógł w przyszłości przyczyniać się do 
generowania trwałego wzrostu 
gospodarczego, tworzenia nowych miejsc 
pracy i zwalczania zmian klimatu;

Or.sv

Poprawka 18
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
priorytetach polityki dotyczącej sektora 
leśnego znacznego zwiększenia roli lasów 
w ochronie przeciwpowodziowej; wyraża 
nadzieję, że Komisja uwzględni również 
aspekty ochrony przed powodziami przy 
opracowywaniu systemów informacji i 
tworzeniu systemów pomocy finansowej 
dla sektora leśnego;

Or.hu

Poprawka 19
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. kładzie w związku z tym nacisk na 
znaczenie ochrony ekosystemów leśnych, 
gdyż pozwalają one na realizację 
przyszłych strategii UE mających na celu 
utrzymanie różnorodności biologicznej, 
walkę ze zmianami klimatu i ograniczenie 
zużycia energii;

Or.fr

Poprawka 20
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
przyszłych mechanizmów finansowania 
inwestycji w odnawialne źródła energii 
oraz programy ochrony i poprawy 
obszarów przyrodniczych i 
bioróżnorodności;

Or.ro

Poprawka 21
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę, że w niektórych 
państwach członkowskich sektor leśny już 
teraz jest ściśle oparty na zasadzie 
zrównoważonego rozwoju, podczas gdy w 
innych zasady zrównoważonego rozwoju 
nie zostały w tak dużym stopniu 
zastosowane do leśnictwa; utrzymuje, że 
UE musi dopilnować, by każde państwo 
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członkowskie pomogło we wdrażaniu 
SFM (zrównoważonego zarządzania 
lasami) w prawdziwym tego słowa 
znaczeniu; zwraca uwagę, że UE mogłaby 
utworzyć ośrodek wiedzy, którego celem 
byłoby dostarczanie państwom 
członkowskim niezbędnych informacji;

Or.et

Poprawka 22
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejskie inicjatywy 
leśne powinny mieć na celu 
„dostosowanie” lasów do zmiany klimatu, 
a nie ich „ochronę”, co ujednolici 
terminologię z tą bardziej powszechnie 
stosowaną w innych kierunkach polityki 
dotyczących zmiany klimatu;

skreślony

Or.hu

Poprawka 23
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejskie inicjatywy 
leśne powinny mieć na celu 
„dostosowanie” lasów do zmiany klimatu, 
a nie ich „ochronę”, co ujednolici 
terminologię z tą bardziej powszechnie 
stosowaną w innych kierunkach polityki 
dotyczących zmiany klimatu;

2. podkreśla, że europejskie inicjatywy 
leśne powinny mieć na celu zarówno 
dostosowanie do zmiany klimatu, jak i 
łagodzenie jej skutków; pamiętając o 
danych naukowych wykazujących, że 
zdolność lasów do dostosowania się do 
zmian lub odbudowy po ingerencji zależy 
od bioróżnorodności, przyznaje, że 
polityka i środki wspierające ochronę 
lasów przynoszą korzyści związane 
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zarówno z ochroną bioróżnorodności, jak 
i z łagodzeniem skutków zmian klimatu 
przez zwiększanie odporności lasów;

Or.en

Poprawka 24
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejskie inicjatywy 
leśne powinny mieć na celu 
„dostosowanie” lasów do zmiany klimatu, 
a nie ich „ochronę”, co ujednolici 
terminologię z tą bardziej powszechnie 
stosowaną w innych kierunkach polityki
dotyczących zmiany klimatu;

2. podkreśla, że europejskie inicjatywy 
leśne powinny mieć na celu 
„dostosowanie” lasów do zmiany klimatu 
za pomocą leśnej strategii zapobiegania 
zagrożeniom wynikającym z ewolucji 
klimatu w nadchodzących latach; dodaje, 
że dostosowanie lasów do zmiany klimatu
nie może nastąpić bez wprowadzenia 
europejskiej koordynacji w dziedzinie 
wiarygodnych i spójnych informacji o 
lasach;

Or.fr

Poprawka 25
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejskie inicjatywy 
leśne powinny mieć na celu 
„dostosowanie” lasów do zmiany klimatu, 
a nie ich „ochronę”, co ujednolici 
terminologię z tą bardziej powszechnie 
stosowaną w innych kierunkach polityki 
dotyczących zmiany klimatu;

2. podkreśla, że w świetle wyzwań 
związanych ze zmianami klimatu
europejskie inicjatywy leśne powinny mieć 
na celu umożliwienie lasom dostosowania 
się do zmiany klimatu i jednocześnie 
polityka UE powinna się koncentrować na 
skuteczniejszej ochronie lasów, w 
szczególności na przykład w odniesieniu 
do siedlisk wysokiej jakości; 
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Or.et

Poprawka 26
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejskie inicjatywy 
leśne powinny mieć na celu 
„dostosowanie” lasów do zmiany klimatu, 
a nie ich „ochronę”, co ujednolici 
terminologię z tą bardziej powszechnie 
stosowaną w innych kierunkach polityki 
dotyczących zmiany klimatu;

2. podkreśla, że europejskie inicjatywy 
leśne powinny mieć na celu poprawę 
odporności i zdolności dostosowania 
lasów i zależnych od nich sektorów 
przemysłu do zmian klimatu

Or.el

Poprawka 27
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że europejskie inicjatywy 
leśne powinny mieć na celu 
„dostosowanie” lasów do zmiany klimatu, 
a nie ich „ochronę”, co ujednolici 
terminologię z tą bardziej powszechnie 
stosowaną w innych kierunkach polityki 
dotyczących zmiany klimatu;

2. podkreśla, że europejskie inicjatywy 
leśne powinny mieć na celu zarówno
dostosowanie lasów do zmiany klimatu, 
jak i śledzenie i poprawę ich ochrony;

Or.el

Poprawka 28
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że nadmierna regulacja 
sprawi, że produkty z drewna staną się 
mniej konkurencyjne od materiałów 
nieodnawialnych i bardzo 
energochłonnych, takich jak plastik, 
aluminium i beton, co zagrozi 
potencjałowi osiągnięcia celów 
klimatycznych przez UE;

Or.en

Poprawka 29
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na potencjalną wartość 
dodaną europejskiej koordynacji 
informacji o lasach i nadzoru nad celami 
dostosowania do zmiany klimatu, a także 
celami dotyczącymi łagodzenia tej zmiany 
i energii ze źródeł odnawialnych oraz 
najlepszych praktyk w zakresie 
wielofunkcyjnej i zrównoważonej 
gospodarki leśnej, w szczególności z uwagi 
na transgraniczny charakter wyzwań;

3. zauważa, że w obliczu mnożących się 
pożarów, utraty różnorodności 
biologicznej, rozprzestrzeniania się 
gatunków inwazyjnych i pasożytów oraz 
wzrostu wylesiania odporność 
ekosystemów leśnych nie może być 
zapewniona bez wprowadzenia metod 
zrównoważonej gospodarki leśnej, które 
umożliwią ochronę wielofunkcyjności 
lasów;

Or.fr

Poprawka 30
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na potencjalną wartość 
dodaną europejskiej koordynacji informacji 
o lasach i nadzoru nad celami 

3. zwraca uwagę na potencjalną wartość 
dodaną europejskiej koordynacji informacji 
o lasach i nadzoru nad celami 
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dostosowania do zmiany klimatu, a także 
celami dotyczącymi łagodzenia tej zmiany 
i energii ze źródeł odnawialnych oraz 
najlepszych praktyk w zakresie 
wielofunkcyjnej i zrównoważonej 
gospodarki leśnej, w szczególności z uwagi 
na transgraniczny charakter wyzwań;

dostosowania do zmiany klimatu, a także 
celami dotyczącymi łagodzenia tej zmiany 
i energii ze źródeł odnawialnych oraz 
najlepszych praktyk w zakresie 
wielofunkcyjnej i zrównoważonej 
gospodarki leśnej, w szczególności z uwagi 
na transgraniczny charakter wyzwań;
wzywa również do stworzenia 
zintegrowanej polityki użytkowania 
gruntów w celu umieszczenia w jednym 
zbiorze leśnictwa, rolnictwa, 
odnawialnych źródeł energii, 
bioróżnorodności i innych kwestii 
związanych ze środowiskiem; 

Or.et

Poprawka 31
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę, że jednym z 
największych wyzwań, przed którymi stoi 
Europa, są szkodniki i choroby lasów; 
zauważa, że UE powinna stawić czoła tym 
wyzwaniom za pomocą 
ogólnowspólnotowej inicjatywy na rzecz 
współpracy i informacji; 

Or.et

Poprawka 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
konkurencyjności w sektorze leśnym 
poprzez inwestowanie w innowacje, 
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badania i rozwój mechanizmów 
rozpowszechniania wiedzy;

Or.ro

Poprawka 33
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na znaczenie 
ogólnoświatowej współpracy w zakresie 
wyznaczania norm, najlepszych praktyk i 
transferu technologii, zwłaszcza w 
kontekście systemu ograniczania 
wylesiania i degradacji lasów (REDD);

4. zwraca uwagę na znaczenie 
ogólnoświatowej współpracy na rzecz 
ochrony ekosystemów leśnych dzięki m.in. 
przepisom FLEGT, procesowi certyfikacji 
lasów, systemowi należytej staranności 
wprowadzonemu na mocy rozporządzenia 
z lipca 2010 r. w sprawie drewna i 
produktów pochodnych w walce z 
nielegalnym wyrębem lasów, czy dzięki 
międzynarodowemu mechanizmowi 
REDD, który umożliwia – przez 
prowadzenie ukierunkowanych działań –
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
spowodowanych wylesianiem; ubolewa 
zatem nad faktem, że badanie to ogranicza 
się do lasów europejskich, gdyż ochrona 
lasów w związku ze zmianami klimatu 
stanowi wyzwanie światowe;

Or.fr

Poprawka 34
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na znaczenie 
ogólnoświatowej współpracy w zakresie 
wyznaczania norm, najlepszych praktyk i 
transferu technologii, zwłaszcza w 

4. zwraca uwagę na znaczenie 
ogólnoświatowej współpracy – zarówno 
administracyjnej, jak i naukowej – w 
zakresie wyznaczania norm, najlepszych 
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kontekście systemu ograniczania 
wylesiania i degradacji lasów (REDD);

praktyk i transferu technologii oraz wiedzy 
specjalistycznej, zwłaszcza w kontekście 
systemu ograniczania wylesiania i 
degradacji lasów (REDD); podkreśla 
znaczenie programu GMES w 
sporządzaniu map, nadzorze i ewidencji 
obszarów leśnych na szczeblu europejskim 
i międzynarodowym;

Or.el

Poprawka 35
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę na znaczenie 
ogólnoświatowej współpracy w zakresie 
wyznaczania norm, najlepszych praktyk i 
transferu technologii, zwłaszcza w 
kontekście systemu ograniczania 
wylesiania i degradacji lasów (REDD);

4. zwraca uwagę na znaczenie 
ogólnoświatowej współpracy w zakresie 
wyznaczania norm, najlepszych praktyk i 
transferu technologii, zwłaszcza w 
kontekście systemu ograniczania 
wylesiania i degradacji lasów (REDD);
zwraca również uwagę, że sprawiedliwy 
podział korzyści płynących z systemu 
ograniczania wylesiania i degradacji 
lasów (REDD) nie może zostać osiągnięty 
bez wcześniejszej reformy w dziedzinie 
zarządzania lasami;

Or.et

Poprawka 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na potrzebę 
zrównoważonej gospodarki leśnej, by 
utrzymać obok ogólnej rentowności lasów 
ich funkcje produkcyjne i ochronne; 
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podkreśla potrzebę wzmocnienia 
odporności lasów UE w kontekście zmiany 
klimatu i ubożenia bioróżnorodności;

Or.en

Poprawka 37
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę poszanowania zasady 
pomocniczości oraz roli lokalnych i 
krajowych rządów w zakresie polityki 
leśnej; jest zdania, że ze względu na
zróżnicowanie wyzwań klimatycznych w 
różnych częściach Europy oraz na 
rozbieżności w strukturze własności lasów, 
a także na różne warunki ekosystemowe i 
cele w Unii, wspólnej polityce UE zagraża 
to, że może okazać się ona zbyt szeroka, 
aby być przydatną do odpowiedniego 
dostosowania klimatu;

5. podkreśla potrzebę poszanowania roli 
organów lokalnych i krajowych w zakresie 
polityki leśnej; uznaje zróżnicowanie
wyzwań klimatycznych w różnych 
częściach Europy, rozbieżności w 
strukturze własności lasów, a także różne 
warunki ekosystemowe i cele w Unii;
wzywa Komisję Europejską do 
przedstawienia zmienionego planu działań 
na rzecz lasów, obejmującego ogólne 
wytyczne dotyczące podstawowych kwestii, 
np. powszechnie akceptowanej 
funkcjonalnej definicji lasów;

Or.el

Poprawka 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę poszanowania zasady 
pomocniczości oraz roli lokalnych i 
krajowych rządów w zakresie polityki 
leśnej; jest zdania, że ze względu na 
zróżnicowanie wyzwań klimatycznych w 
różnych częściach Europy oraz na 
rozbieżności w strukturze własności lasów, 
a także na różne warunki ekosystemowe i 

5. podkreśla potrzebę poszanowania roli 
organów lokalnych i krajowych w zakresie 
polityki leśnej; zwraca uwagę na
zróżnicowanie wyzwań klimatycznych w 
różnych częściach Europy oraz na 
rozbieżności w strukturze własności lasów, 
a także na różne warunki ekosystemowe i 
cele w Unii; apeluje jednak do UE o 
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cele w Unii, wspólnej polityce UE zagraża 
to, że może okazać się ona zbyt szeroka, 
aby być przydatną do odpowiedniego 
dostosowania klimatu;

wprowadzenie prawodawstwa leśnego 
zawierającego surowe wymogi i 
uwzględniającego różnorodność lasów 
europejskich oraz opierającego się na 
wiedzy naukowej w celu ochrony lasów i 
dostosowania ich w sposób umożliwiający 
przeciwdziałanie stojącym przed nimi 
zagrożeniom;

Or.es

Poprawka 39
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę poszanowania zasady 
pomocniczości oraz roli lokalnych i 
krajowych rządów w zakresie polityki 
leśnej; jest zdania, że ze względu na
zróżnicowanie wyzwań klimatycznych w 
różnych częściach Europy oraz na 
rozbieżności w strukturze własności lasów, 
a także na różne warunki ekosystemowe i 
cele w Unii, wspólnej polityce UE zagraża 
to, że może okazać się ona zbyt szeroka, 
aby być przydatną do odpowiedniego 
dostosowania klimatu;

5. podkreśla potrzebę poszanowania roli 
organów lokalnych i krajowych w zakresie 
polityki leśnej; zwraca uwagę na wyzwania 
klimatyczne w różnych częściach Europy 
oraz na różnice w warunkach 
ekosystemowych i we własności lasów we 
Wspólnocie:

Or.et

Poprawka 40
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę poszanowania zasady 
pomocniczości oraz roli lokalnych i 
krajowych rządów w zakresie polityki 
leśnej; jest zdania, że ze względu na 

5. podkreśla potrzebę poszanowania zasady 
pomocniczości oraz roli organów 
lokalnych i krajowych w zakresie polityki 
leśnej; jest zdania, że ze względu na 
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zróżnicowanie wyzwań klimatycznych w 
różnych częściach Europy oraz na 
rozbieżności w strukturze własności lasów, 
a także na różne warunki ekosystemowe i 
cele w Unii, wspólnej polityce UE zagraża 
to, że może okazać się ona zbyt szeroka, 
aby być przydatną do odpowiedniego 
dostosowania klimatu;

zróżnicowanie wyzwań klimatycznych w 
różnych częściach Europy oraz na 
rozbieżności w strukturze własności lasów, 
a także na różne warunki ekosystemowe i 
cele w Unii obejmującej zbyt wiele 
dziedzin polityce UE zagraża to, że może 
okazać się ona zbyt szeroka, aby być 
przydatną do odpowiedniego dostosowania 
klimatu; uważa, że należy zatem utrzymać 
równowagę między ww. środkami UE 
mającymi transgraniczne konsekwencje 
oraz działaniami podjętymi przez państwa 
członkowskie w ramach ich własnych 
kompetencji;

Or.hu

Poprawka 41
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę poszanowania zasady 
pomocniczości oraz roli lokalnych i 
krajowych rządów w zakresie polityki 
leśnej; jest zdania, że ze względu na
zróżnicowanie wyzwań klimatycznych w 
różnych częściach Europy oraz na
rozbieżności w strukturze własności lasów, 
a także na różne warunki ekosystemowe i 
cele w Unii, wspólnej polityce UE zagraża 
to, że może okazać się ona zbyt szeroka, 
aby być przydatną do odpowiedniego 
dostosowania klimatu;

5. podkreśla potrzebę poszanowania roli 
organów lokalnych i krajowych w zakresie 
polityki leśnej oraz potrzebę 
uwzględnienia zróżnicowania wyzwań 
klimatycznych w różnych częściach 
Europy oraz rozbieżności w strukturze 
własności lasów, a także różnych 
warunków ekosystemowych i celów w 
Unii;

Or.en

Poprawka 42
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 5 
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę poszanowania zasady 
pomocniczości oraz roli lokalnych i 
krajowych rządów w zakresie polityki 
leśnej; jest zdania, że ze względu na 
zróżnicowanie wyzwań klimatycznych w 
różnych częściach Europy oraz na 
rozbieżności w strukturze własności lasów, 
a także na różne warunki ekosystemowe i 
cele w Unii, wspólnej polityce UE zagraża 
to, że może okazać się ona zbyt szeroka, 
aby być przydatną do odpowiedniego 
dostosowania klimatu;

5. podkreśla potrzebę poszanowania zasady 
pomocniczości oraz podstawowej 
odpowiedzialności, jaką nadal będą miały
państwa członkowskie oraz organy 
lokalne i krajowe w zakresie wdrażania i 
kształtowania polityki leśnej; jest zdania, 
że ze względu na zróżnicowanie wyzwań 
klimatycznych w różnych częściach 
Europy oraz na rozbieżności w strukturze 
własności lasów, a także na różne warunki 
ekosystemowe i cele w Unii wspólnej 
polityce UE zagraża to, że może okazać się 
ona zbyt szeroka, aby być przydatną do 
odpowiedniego dostosowania klimatu;

Or.sv

Poprawka 43
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę poszanowania zasady 
pomocniczości oraz roli lokalnych i 
krajowych rządów w zakresie polityki 
leśnej; jest zdania, że ze względu na 
zróżnicowanie wyzwań klimatycznych w 
różnych częściach Europy oraz na 
rozbieżności w strukturze własności lasów, 
a także na różne warunki ekosystemowe i 
cele w Unii, wspólnej polityce UE zagraża 
to, że może okazać się ona zbyt szeroka, 
aby być przydatną do odpowiedniego 
dostosowania klimatu;

5. podkreśla potrzebę poszanowania roli 
organów lokalnych i krajowych w zakresie 
polityki leśnej; jest zdania, że ze względu 
na zróżnicowanie wyzwań klimatycznych 
w różnych częściach Europy oraz na 
rozbieżności w strukturze własności lasów, 
a także na różne warunki ekosystemowe i 
cele w Unii wszelka wspólna polityka UE 
powinna przyjąć podejście ramowe w celu 
osiągnięcia odpowiedniego dostosowania 
do klimatu;

Or.en
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Poprawka 44
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na potrzebę utworzenia 
instrumentów UE podobnych do 
rozporządzenia w sprawie Funduszu 
Solidarności, tak aby móc zarządzać 
wpływem, jaki mają zmiany klimatu i 
klęski żywiołowe na lasy, oraz pomóc w 
walce z suszami i pożarami lasów, a także 
w zapobieganiu im, w szczególności na 
obszarach dużego ryzyka;

Or.en

Poprawka 45
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. przestrzega przed nieograniczoną 
biznesową eksploatacją zasobów leśnych, 
prowadzącą bardzo często do ich 
nieodwracalnego zniszczenia, zwłaszcza 
tych naturalnych;

Or.pl

Poprawka 46
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ważną rolę lasów w rozwoju 
regionalnym, zwłaszcza na obszarach 

6. podkreśla ważną rolę lasów w obrębie 
gospodarek krajowych jako całości, lecz 
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wiejskich, gdzie sektor leśnictwa znacznie 
przyczynia się do wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i dobrobytu;

również w rozwoju regionalnym, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie 
sektor leśnictwa znacznie przyczynia się do 
wzrostu gospodarczego, zatrudnienia 
i dobrobytu;

Or.sv

Poprawka 47
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ważną rolę lasów w rozwoju 
regionalnym, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich, gdzie sektor leśnictwa znacznie 
przyczynia się do wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i dobrobytu;

6. podkreśla ważną rolę lasów w rozwoju 
regionalnym, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich, gdzie sektor leśnictwa znacznie 
przyczynia się do wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia, dobrobytu, konkurencyjności 
i atrakcyjności danego terenu;

Or.fr

Poprawka 48
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ważną rolę lasów w rozwoju 
regionalnym, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich, gdzie sektor leśnictwa znacznie 
przyczynia się do wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i dobrobytu;

6. podkreśla ważną rolę lasów w rozwoju 
regionalnym, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich, gdzie sektor leśnictwa znacznie 
przyczynia się do wzrostu gospodarczego i 
rozwoju społecznego, zatrudnienia 
i dobrobytu;

Or.el
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Poprawka 49
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że ponieważ przepisy 
dotyczące sektora leśnego mają wpływ na 
miliony drobnych właścicieli lasów, 
polityka leśna powinna zawsze 
równoważyć poszanowanie praw 
właścicieli z wymogiem wytwarzania dóbr 
publicznych;

Or.en

Poprawka 50
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę, że sektor leśny należy z 
natury do zintegrowanej polityki 
regionalnej i obszarów wiejskich, co 
należy wziąć pod uwagę w dyskusjach nad 
przyszłością WPR po 2013 r., oraz że 
konieczne jest również określenie 
zapotrzebowania na środki dotyczące 
sektora leśnego;

Or.et

Poprawka 51
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uznaje, że w niektórych przypadkach 
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farmy wiatrowe mogą być lokalizowane 
na obszarach zalesionych; uważa, że 
przedsięwzięcia dotyczące wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii i ochrona 
lasów to działania wzajemnie się 
uzupełniające, a nie sprzeczne;

Or.el

Poprawka 52
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje znaczenie utrzymywania lub 
zwiększania w UE zasobów leśnych z 
myślą o różnych celach;

7. uznaje znaczenie utrzymywania lub 
zwiększania w UE zasobów leśnych z 
myślą o różnych celach; jest zdania, że 
surowce drzewne po odpowiedniej 
modyfikacji stanowią niskoenergetyczne 
substytuty materiałów masowo 
stosowanych w budownictwie i innych 
przemysłach, zwłaszcza stopów metali 
wymagających dużego technologicznego 
nakładu energii;

Or.pl

Poprawka 53
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje znaczenie utrzymywania lub
zwiększania w UE zasobów leśnych z 
myślą o różnych celach;

7. uznaje znaczenie utrzymywania i
zwiększania w UE zasobów leśnych, gdyż 
lasy i obszary zalesione przynoszą znaczne 
korzyści społeczno-gospodarcze i 
środowiskowe; uważa w związku z tym, że 
działania na rzecz ochrony lasów powinny 
być ukierunkowane na środki dotyczące 
zapobiegania i dostosowania 
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nieprowadzące do utraty ich funkcji 
produkcyjnych i przyrodniczych;

Or.el

Poprawka 54
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje znaczenie utrzymywania lub
zwiększania w UE zasobów leśnych z 
myślą o różnych celach;

7. uznaje znaczenie utrzymywania i
zwiększania w UE zasobów leśnych z 
myślą o różnych celach, zwłaszcza w 
państwach członkowskich, w których w 
większej mierze występują ekstremalne 
warunki pogodowe i zmiany klimatu;

Or.el

Poprawka 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje znaczenie utrzymywania lub 
zwiększania w UE zasobów leśnych z 
myślą o różnych celach;

7. uznaje znaczenie utrzymywania lub 
zwiększania w UE zasobów leśnych z 
myślą o różnych celach przy 
równoczesnym utrzymaniu wszystkich 
funkcji lasów: ekologicznych, 
produkcyjnych i społecznych;

Or.en

Poprawka 56
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. uznaje znaczenie utrzymywania lub
zwiększania w UE zasobów leśnych z 
myślą o różnych celach;

7. uznaje znaczenie utrzymywania i
zwiększania w UE zasobów leśnych z 
myślą o celach w zakresie ochrony 
środowiska, gospodarczych i społecznych;

Or.fr

Poprawka 57
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina ważność sektora 
drzewnego dla rozwoju energii 
odnawialnych; podkreśla znaczenie tego 
sektora dla podjęcia wyzwania związanego 
z efektywnością energetyczną dzięki 
wykorzystaniu biomasy leśnej, drewna 
energetycznego, drewna opałowego, 
biopaliw, drewna konstrukcyjnego, co 
przyczynia się do rozpowszechniania 
budynków niskoenergetycznych i 
wykorzystywania kogeneracji przy 
odzyskiwaniu odpadów drewnianych;

Or.fr

Poprawka 58
Maria Da Graça Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę na potrzebę
poświęcenia uwagi łańcuchowi dostaw 
surowców i wytworzonych produktów w 
celu zagwarantowania legalnego handlu i 
ochrony lasów; podkreśla, że zarządzanie 
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łańcuchem dostaw może pomóc w 
wyrównaniu szans, gdzie kluczową rolę 
może odegrać zaangażowanie 
zainteresowanych stron i wspólne 
starania;

Or.en

Poprawka 59
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa do zachowania czujności i 
ścisłego monitorowania zasobów leśnych, 
aby zagwarantować, że strategie 
bioenergetyczne oraz wszelki wzrost 
poziomu zbioru biomasy nie doprowadzi 
do zmniejszenia potencjału 
magazynowania dwutlenku węgla przez 
lasy i nie będzie stanowić przeszkody dla 
wypełnienia celów związanych ze zmianą 
klimatu;

Or.en

Poprawka 60
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla niekwestionowane 
znaczenie obszarów leśnych w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego, jako 
zabezpieczenia siedlisk ludzkich przed 
negatywnymi skutkami działań czynników 
naturalnych;

Or.en
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Poprawka 61
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla konieczność pobudzenia 
sektora drzewnego dzięki prowadzeniu 
strategii komunikacyjnej mającej na celu 
zachęcanie do używania i 
zrównoważonego wykorzystywania 
drewna; kładzie nacisk na potencjał 
wzrostu związany z tym sektorem;

Or.fr

Poprawka 62
Maria Da Graça Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7b. zwraca uwagę, jak ważne jest, by 
środowisko biznesu zdało sobie sprawę z 
korzyści związanych z wiarygodnością i 
rozgłosem oraz z innych korzyści 
finansowych płynących z zaangażowania 
w ochronę różnorodności i ochronę 
lasów;

Or.en

Poprawka 63
Maria Da Graça Carvalho

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7c. zwraca uwagę na znaczenie wymiany 
najlepszych praktyk dotyczących sposobu, 
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a jaki przedsiębiorstwa i gałęzie przemysłu 
mogą się przyczynić do osiągnięcia celów 
bioróżnorodności poprzez refleksję nad 
cyklem życia produktów oraz do 
powiązania ochrony bioróżnorodności z 
generowaniem zysków; jednocześnie 
należy położyć nacisk na konsumentów 
poprzez programy edukacyjne 
zwiększające popyt na produkty i usługi 
przyjazne bioróżnorodności;

Or.en

Poprawka 64
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do dalszych działań w zakresie 
badań, edukacji i informacji dotyczących 
zagrożeń dla lasów i leśnictwa 
wynikających ze zmiany klimatu, jak 
również do długoterminowego planowania 
przez sektor leśnictwa, regiony i państwa 
członkowskie;

8. wzywa do dalszych działań w zakresie 
badań, edukacji i informacji dotyczących 
zagrożeń dla lasów i leśnictwa 
wynikających ze zmiany klimatu, jak 
również do długoterminowego planowania 
przez sektor leśnictwa, regiony i państwa 
członkowskie; podkreśla potrzebę lepszej 
koordynacji europejskich i krajowych 
programów badań we wspomnianych 
obszarach; wzywa Komisję, by zbadała 
możliwość utworzenia strony internetowej 
będącej punktem odniesienia, 
zawierającej cyfrową ewidencję obszarów 
zalesionych i rodzajów działalności 
dozwolonych na tych obszarach, obszarów 
NATURA i rzadkich ekosystemów, by 
lepiej informować organy państwowe, 
obywateli i przedsiębiorstwa;

Or.el
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Poprawka 65
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do dalszych działań w zakresie 
badań, edukacji i informacji dotyczących 
zagrożeń dla lasów i leśnictwa 
wynikających ze zmiany klimatu, jak 
również do długoterminowego planowania 
przez sektor leśnictwa, regiony i państwa 
członkowskie;

8. stwierdza, że UE posiada 
niezaprzeczalną wiedzę fachową w 
dziedzinie leśnictwa, która jest owocem 
praktyk w dziedzinie leśnictwa 
wynikających z długiej tradycji; wzywa 
jednakże do dalszych działań w zakresie 
badań, szkoleń i informacji dotyczących 
zagrożeń dla lasów i leśnictwa 
wynikających ze zmiany klimatu, jak 
również do długoterminowego planowania 
przez sektor leśnictwa, regiony i państwa 
członkowskie;

Or.fr

Poprawka 66
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do dalszych działań w zakresie 
badań, edukacji i informacji dotyczących 
zagrożeń dla lasów i leśnictwa 
wynikających ze zmiany klimatu, jak 
również do długoterminowego planowania 
przez sektor leśnictwa, regiony i państwa 
członkowskie;

8. wzywa do dalszych działań w zakresie 
badań, edukacji i informacji dotyczących 
zagrożeń dla lasów i leśnictwa 
wynikających ze zmiany klimatu, jak 
również do długoterminowego planowania 
przez państwa członkowskie, władze 
regionalne, Komisję i sektor leśnictwa w 
ścisłej współpracy z podmiotami 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjami pozarządowymi i 
ośrodkami badawczymi;

Or.en
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Poprawka 67
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do dalszych działań w zakresie 
badań, edukacji i informacji dotyczących 
zagrożeń dla lasów i leśnictwa 
wynikających ze zmiany klimatu, jak 
również do długoterminowego planowania 
przez sektor leśnictwa, regiony i państwa 
członkowskie;

8. wzywa do dalszych działań w zakresie 
badań, edukacji i informacji dotyczących 
zagrożeń dla lasów i leśnictwa 
wynikających ze zmiany klimatu, jak 
również do długoterminowego planowania 
przez sektor leśnictwa, regiony i państwa 
członkowskie; uważa, iż niezbędne są 
badania dotyczące ustalenia optymalnych 
struktur leśnych z punktu widzenia 
absorpcji dwutlenku węgla;

Or.pl

Poprawka 68
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do dalszych działań w zakresie 
badań, edukacji i informacji dotyczących 
zagrożeń dla lasów i leśnictwa 
wynikających ze zmiany klimatu, jak 
również do długoterminowego planowania 
przez sektor leśnictwa, regiony i państwa 
członkowskie;

8. wzywa do dalszych działań w zakresie 
badań prognostycznych, edukacji i 
informacji dotyczących zagrożeń dla lasów 
i leśnictwa wynikających ze zmiany 
klimatu, jak również do długoterminowego 
planowania przez sektor leśnictwa, regiony 
i państwa członkowskie;

Or.en

Poprawka 69
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa do wdrażania środków 
współfinansowanych przez UE i państwa 
członkowskie w celu sprzyjania 
zapobieganiu zagrożeniom związanym ze 
zmianami klimatu i presją demograficzną 
na zrównoważoną gospodarkę leśną;

Or.fr

Poprawka 70
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że zdolności adaptacyjne 
lasów mogą mieć pozytywny wpływ na 
kompleksy leśne i przemysł leśny, jeśli 
chodzi o globalne konsekwencje zmiany 
klimatu; wzywa zatem do zwiększenia 
wsparcia finansowego na rzecz badań i 
zdolności adaptacyjnych;

Or.en

Poprawka 71
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji oraz poprawy działań 
informacyjnych w ramach UE, a także 
pomiędzy UE i państwami członkowskimi, 
i uważa, że można by to po części 
osiągnąć, jeżeli Komisja skupiłaby 
wszystkie działania związane z leśnictwem 
w jednej jednostce, najlepiej w ramach 

9. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji oraz poprawy działań 
informacyjnych w ramach UE, a także 
pomiędzy UE i państwami członkowskimi;
uważa, że można by to po części osiągnąć, 
jeżeli Dyrekcja Generalna Komisji ds. 
Rolnictwa podjęłaby się roli aktywnej 
koordynacji wszystkich działań UE 
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Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i 
DG ds. Rolnictwa.

związanych z leśnictwem;

Or.hu

Poprawka 72
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji oraz poprawy działań 
informacyjnych w ramach UE, a także 
pomiędzy UE i państwami członkowskimi, 
i uważa, że można by to po części 
osiągnąć, jeżeli Komisja skupiłaby 
wszystkie działania związane z leśnictwem 
w jednej jednostce, najlepiej w ramach 
Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i 
DG ds. Rolnictwa.

9. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji oraz poprawy działań 
informacyjnych w ramach UE, a także 
pomiędzy UE i państwami członkowskimi, 
i uważa, że można by to po części 
osiągnąć, jeżeli Komisja skupiłaby 
wszystkie działania związane z leśnictwem 
w jednej jednostce.

Or.et

Poprawka 73
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji oraz poprawy działań 
informacyjnych w ramach UE, a także 
pomiędzy UE i państwami członkowskimi, 
i uważa, że można by to po części 
osiągnąć, jeżeli Komisja skupiłaby 
wszystkie działania związane z leśnictwem 
w jednej jednostce, najlepiej w ramach 
Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i 
DG ds. Rolnictwa.

9. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji oraz poprawy działań 
informacyjnych w ramach UE, a także 
pomiędzy UE i państwami członkowskimi, 
i uważa, że można by to po części 
osiągnąć, jeżeli Komisja skupiłaby 
wszystkie działania związane z leśnictwem 
w jednej jednostce.

Or.el
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Poprawka 74
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji oraz poprawy działań 
informacyjnych w ramach UE, a także 
pomiędzy UE i państwami członkowskimi, 
i uważa, że można by to po części 
osiągnąć, jeżeli Komisja skupiłaby 
wszystkie działania związane z leśnictwem 
w jednej jednostce, najlepiej w ramach 
Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i 
DG ds. Rolnictwa.

9. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji oraz poprawy działań 
informacyjnych w ramach UE, a także 
pomiędzy UE i państwami członkowskimi, 
i uważa, że można by to po części 
osiągnąć, jeżeli Komisja skupiłaby 
wszystkie działania związane z leśnictwem 
w jednej jednostce.

Or.el

Poprawka 75
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji oraz poprawy działań 
informacyjnych w ramach UE, a także 
pomiędzy UE i państwami członkowskimi, 
i uważa, że można by to po części 
osiągnąć, jeżeli Komisja skupiłaby 
wszystkie działania związane z leśnictwem 
w jednej jednostce, najlepiej w ramach 
Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i 
DG ds. Rolnictwa.

9. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji oraz poprawy działań 
informacyjnych w ramach UE, a także 
pomiędzy UE i państwami członkowskimi, 
i uważa, że można by to po części 
osiągnąć, jeżeli Komisja skupiłaby 
wszystkie działania związane z leśnictwem 
w jednej jednostce.

Or.en
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Poprawka 76
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. uważa, iż przemysłowe eksploatowanie 
zasobów dostarczających drewna jako 
surowca chemicznego oraz półfabrykatu 
do produkcji tworzyw konstrukcyjnych 
winno dotyczyć głównie plantacji leśnych; 
przestrzega przed niekorzystnymi 
skutkami prywatyzacji dobra narodowego 
krajów członkowskich, jakim są lasy;

Or.pl

Poprawka 77
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do opracowania i 
śledzenia na szczeblu europejskim i 
krajowym wskaźników dotyczących lasów 
i ich funkcji (np. zadrzewienia, zdolności 
do odnawiania się, zdolności do 
magazynowania wody w glebie, stopnia 
erozji, obszarów do zalesienia i in.).

Or.el

Poprawka 78
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan Cizelj

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. zwraca uwagę na potrzebę 
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opracowania strategii uwzględniającej 
instrumenty finansowe na rzecz 
osiągnięcia światowych i unijnych celów 
dotyczących bioróżnorodności z aktywnym 
udziałem lokalnych i regionalnych 
instytucji oraz wymianą najlepszych 
praktyk przez państwa członkowskie.

Or.en

Poprawka 79
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zaznacza, że na obszarach suchych i 
na terenach zagrożonych pustynnieniem 
należy w większym stopniu prowadzić 
zalesianie gatunkami produktywnymi, co 
przyniesienie korzyści mieszkańcom i 
przyczyni się do ich udziału w zadaniach 
dotyczących ochrony lasów i walki z 
ogniem;

Or.es

Poprawka 80
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. uznaje fakt, że w krajach położonych 
nad Morzem Śródziemnym lasy mają 
szczególne znaczenie ze względu na ich 
zdolność do łagodzenia temperatury i 
równoważenia cyklu wodnego, w związku 
z czym zalesianie powinny poprzedzać 
badania naukowe wskazujące 
poszczególne odmiany i miejsca 
najodpowiedniejsze z punktu widzenia 
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ochrony gleby i przechwytywania wód 
deszczowych;

Or.es

Poprawka 81
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. zachęca państwa członkowskie i 
Komisję Europejską, by nadal zwalczały 
nielegalny wyrąb i handel uzyskanym w 
ten sposób drewnem, przez co przyczynią 
się do przeciwdziałania wylesianiu, 
niszczeniu lasów i utracie różnorodności 
biologicznej;

Or.es

Poprawka 82
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. uważa, że ze względu na ich znaczenie 
w wychwytywaniu CO2 drzewostany rolne 
powinny być oceniane tak samo, jak 
wszystkie tradycyjne nieproduktywne lasy.

Or.es


