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Amendamentul 1
Lena Ek

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(Aa) întrucât arborii în creştere 
sechestrează carbonul din atmosferă şi 
funcţionează în ciclul carbonului 
simultan ca sursă şi puţ şi întrucât se 
estimează că suprafaţa pădurilor 
europene se extinde, iar carbonul din 
biomasa lemnoasă din Europa creşte în 
prezent în ritmul de 116 milioane de tone 
pe an,

Or.en

Amendamentul 2
Lena Ek

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ab) întrucât, potrivit Comisiei economice 
pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite (UNECE), tendinţa pe termen lung 
de creştere a suprafeţelor acoperite de 
pădure în Uniunea Europeană este 
stabilă,

Or.en

Amendamentul 3
Lena Ek

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

(Ac) întrucât Europa are o suprafaţă 
totală de păduri și alte terenuri 
împădurite de 177 milioane de hectare, 
care acoperă 42% din suprafaţa sa 
terestră,

Or.en

Amendamentul 4
Lena Ek

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ad) întrucât diversitatea condiţiilor 
naturale dintre diferitele regiuni 
forestiere din Europa este enormă, de la 
climatul subarctic până la cel 
mediteranean şi de la relieful alpin până 
la câmpii, inclusiv luncile inundabile şi 
deltele, 

Or.en

Amendamentul 5
Lena Ek

Proiect de aviz
Considerentul Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ae) întrucât pădurile asigură mijloacele 
de subzistenţă a milioane de lucrători, 
antreprenori şi proprietari forestieri şi 
contribuie în mod semnificativ la 
creşterea economică, la crearea de locuri 
de muncă şi la prosperitate,

Or.en
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Amendamentul 6
Lena Ek

Proiect de aviz
Considerentul Af (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Af) întrucât în 2005, sectorul a avut o 
cifră de afaceri de aproximativ 380 de 
miliarde de euro, ceea ce reprezintă 
aproximativ 9 % din PIB-ul european,

Or.en

Amendamentul 7
Lena Ek

Proiect de aviz
Considerentul Ag (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ag) întrucât gestionarea forestieră 
durabilă, inclusiv protecţia pădurilor, este 
esenţială pentru diversitatea, sănătatea şi 
rezistenţa pădurilor,

Or.en

Amendamentul 8
Lena Ek

Proiect de aviz
Considerentul Ah (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ah) întrucât pădurile gestionate în mod 
activ şi durabil reprezintă unul dintre cele 
mai eficiente căi de a stoca CO2 din 
atmosferă,

Or.en
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Amendamentul 9
Lena Ek

Proiect de aviz
Considerentul Ai (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ai) întrucât sectorul forestier este 
deosebit de important în zonele rurale şi 
că cele 350 000 de întreprinderi din 
industria lemnului angajează aproximativ 
3 milioane de persoane, adică 8,6% din 
totalul forţei de muncă manufacturieră 
din Europa,

Or.en

Amendamentul 10
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută opinia Comisiei conform căreia 
pădurile ar trebui să fie privite ca un factor 
cu o contribuţie majoră la soluţionarea 
crizei climatice; subliniază că gestionarea 
durabilă a pădurilor are o importanţă 
capitală în realizarea obiectivelor climatice 
ale UE şi în obţinerea serviciilor 
ecosistemice necesare, ca de exemplu 
biodiversitatea;

1. salută opinia Comisiei conform căreia 
pădurile ar trebui să fie privite ca un factor 
cu o contribuţie majoră la soluţionarea 
crizei climatice; subliniază că gestionarea 
durabilă a pădurilor are o importanţă 
capitală în realizarea obiectivelor climatice 
ale UE şi în protejarea biodiversităţii 
forestiere care oferă numeroase servicii 
ecosistemice (servicii de aprovizionare 
prin lemnul de construcţie, servicii de 
reglementare prin stocarea carbonului şi 
protejarea împotriva catastrofelor 
naturale, precum şi servicii culturale sub 
forma turismului durabil), care sunt 
indispensabile societăţii;

Or.fr
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Amendamentul 11
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută opinia Comisiei conform căreia 
pădurile ar trebui să fie privite ca un factor 
cu o contribuţie majoră la soluţionarea 
crizei climatice; subliniază că gestionarea 
durabilă a pădurilor are o importanţă 
capitală în realizarea obiectivelor climatice 
ale UE şi în obţinerea serviciilor 
ecosistemice necesare, ca de exemplu 
biodiversitatea;

1. salută opinia Comisiei conform căreia 
pădurile ar trebui să fie privite ca unul din 
principalele instrumente de neutralizare a 
acţiunii factorilor care contribuie la 
schimbările climatice, prin capturarea 
emisiilor de CO2 din atmosferă, de 
exemplu; subliniază că gestionarea 
durabilă a pădurilor are o importanţă 
capitală în realizarea obiectivelor climatice 
ale UE, asigurând protecţia împotriva 
unor fenomene extreme, cum ar fi 
inundaţiile, şi în obţinerea serviciilor 
ecosistemice necesare, ca de exemplu 
biodiversitatea;

Or.el

Amendamentul 12
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută opinia Comisiei conform căreia 
pădurile ar trebui să fie privite ca un factor 
cu o contribuţie majoră la soluţionarea 
crizei climatice; subliniază că gestionarea 
durabilă a pădurilor are o importanţă 
capitală în realizarea obiectivelor climatice
ale UE şi în obţinerea serviciilor 
ecosistemice necesare, ca de exemplu 
biodiversitatea;

1. salută opinia Comisiei conform căreia 
pădurile ar trebui să fie privite ca un factor 
cu o contribuţie majoră la atenuarea 
schimbărilor climatice; subliniază că 
gestionarea durabilă a pădurilor are o 
importanţă capitală în realizarea 
obiectivelor de mediu ale UE şi în 
obţinerea serviciilor ecosistemice necesare, 
ca de exemplu biodiversitatea; consideră 
că împădurirea şi menţinerea resurselor 
forestiere corespunzătoare pot contribui 
în mod semnificativ la reducerea riscului
de inundaţii, alunecări de teren şi 
incendii;
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Or.pl

Amendamentul 13
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută opinia Comisiei conform căreia 
pădurile ar trebui să fie privite ca un factor 
cu o contribuţie majoră la soluţionarea 
crizei climatice; subliniază că gestionarea 
durabilă a pădurilor are o importanţă 
capitală în realizarea obiectivelor climatice
ale UE şi în obţinerea serviciilor 
ecosistemice necesare, ca de exemplu 
biodiversitatea;

1. salută opinia Comisiei conform căreia 
pădurile ar trebui să fie privite ca un factor 
cu o contribuţie majoră la soluţionarea 
crizei climatice; subliniază că gestionarea 
durabilă a pădurilor are o importanţă 
capitală în realizarea obiectivelor privind 
clima şi biodiversitatea ale UE şi în 
obţinerea serviciilor ecosistemice necesare;

Or.et

Amendamentul 14
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută opinia Comisiei conform căreia 
pădurile ar trebui să fie privite ca un factor 
cu o contribuţie majoră la soluţionarea 
crizei climatice; subliniază că gestionarea 
durabilă a pădurilor are o importanţă 
capitală în realizarea obiectivelor climatice 
ale UE şi în obţinerea serviciilor 
ecosistemice necesare, ca de exemplu 
biodiversitatea;

1. salută opinia Comisiei conform căreia 
pădurile ar trebui să fie privite ca un factor 
cu o contribuţie majoră la soluţionarea 
crizei climatice; subliniază că gestionarea 
durabilă a pădurilor, însoţită de o mai 
bună protecţie şi regenerare a lor, are o 
importanţă capitală în realizarea 
obiectivelor climatice ale UE şi în 
obţinerea serviciilor ecosistemice necesare, 
ca de exemplu biodiversitatea;

Or.en
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Amendamentul 15
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută opinia Comisiei conform căreia 
pădurile ar trebui să fie privite ca un factor 
cu o contribuţie majoră la soluţionarea 
crizei climatice; subliniază că gestionarea 
durabilă a pădurilor are o importanţă 
capitală în realizarea obiectivelor climatice 
ale UE şi în obţinerea serviciilor
ecosistemice necesare, ca de exemplu 
biodiversitatea;

1. salută opinia Comisiei conform căreia 
pădurile ar trebui să fie privite ca un factor 
cu o contribuţie majoră la soluţionarea 
crizei climatice; subliniază că gestionarea 
durabilă a pădurilor are o importanţă 
capitală în realizarea obiectivelor climatice 
ale UE şi în asigurarea funcţiilor
ecosistemice necesare, ca de exemplu 
biodiversitatea;

Or.el

Amendamentul 16
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că UE şi toate statele 
membre au semnat Convenţia privind 
diversitatea biologică, fapt care le impune 
să adopte o gestiune de ansamblu a 
ecosistemelor, luând în considerare faptul 
că toate elementele componente ale 
ecosistemelor sunt interdependente, chiar 
şi în afara zonelor protejate; constată că 
UE şi statele membre nu au depus eforturi 
suficiente pentru stoparea pierderii 
biodiversităţii în Europa;

Or.et
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Amendamentul 17
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că o politică viguroasă dusă 
împotriva schimbărilor climatice este pe 
deplin compatibilă cu dezvoltarea în 
continuare a industriei forestiere ca o 
ramură importantă a industriei europene;
consideră că industria forestieră ar trebui 
să îşi continue dezvoltarea pentru ca şi în 
viitor să contribuie la creşterea 
economică, la crearea de noi locuri de 
muncă şi la combaterea schimbărilor 
climatice;

Or.sv

Amendamentul 18
András Gyürk

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. îndeamnă Comisia să includă printre 
priorităţile politicii forestiere creşterea 
semnificativă a rolului pădurilor în 
protecţia împotriva inundaţiilor; speră că, 
în dezvoltarea sistemelor de informare şi 
în stabilirea sistemelor de sprijin 
financiar pentru industria forestieră, 
Comisia va ţine seama, în acelaşi timp, de 
aspectele legate de apărarea împotriva 
inundaţiilor ;

Or.hu
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Amendamentul 19
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. insistă, în acest sens, asupra 
importanţei de a proteja ecosistemele 
forestiere, deoarece acestea răspund 
strategiilor viitoare ale UE de menţinere a 
biodiversităţii, de luptă împotriva 
schimbărilor climatice şi de reducere a 
consumului de energie;

Or.fr

Amendamentul 20
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea asigurării în 
continuare a mecanismelor de finanţare a 
investiţiilor în energii din surse 
regenerabile şi a programelor care 
conservă şi promovează zonele naturale şi 
biodiversitatea;

Or.ro

Amendamentul 21
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că, în timp ce anumite state 
membre industria forestieră este deja 
bazată în mod ferm pe principii durabile, 
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alte state membre au integrat aceste 
principii într-o măsură mai redusă în 
acest sector; afirmă că UE trebuie să se 
asigure că toate statele membre contribuie 
la implementarea gestionării durabilă a 
pădurilor (sustainable forest management 
- SFM) în adevăratul sens al cuvântului;
subliniază că UE ar putea institui un 
centru specializat care să ofere 
informaţiile necesare statelor membre; 

Or.et

Amendamentul 22
András Gyürk

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenţia asupra faptului că 
iniţiativele europene în domeniul forestier 
ar trebui să fie destinate ,,adaptării" 
pădurilor la schimbările climatice şi nu 
,,protejării" acestora, acest lucru 
permiţând alinierea terminologiei la cea 
utilizată frecvent în alte politici în 
domeniul schimbărilor climatice;

eliminat

Or.hu

Amendamentul 23
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenţia asupra faptului că 
iniţiativele europene în domeniul forestier 
ar trebui să fie destinate ,,adaptării” la 
schimbările climaticei şi nu ,,protejării" 
acestora, acest lucru permiţând alinierea 
terminologiei la cea utilizată frecvent în 

2. atrage atenţia asupra faptului că
iniţiativele europene în domeniul forestier 
ar trebui să fie destinate atât adaptării la
schimbările climatice, cât şi atenuării 
acestora; reaminteşte că dovezile 
ştiinţifice demonstrează că potenţialul 
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alte politici în domeniul schimbărilor 
climatice;

pădurilor de adaptare la schimbare sau de 
refacere în urma unor dezechilibre 
depinde de biodiversitate şi că politicile şi 
măsurile de promovare a protecţiei 
pădurilor aduc beneficii în ceea ce 
priveşte atât conservarea biodiversităţii, 
cât şi atenuarea schimbărilor climatice
prin consolidarea rezistenţei pădurilor;

Or.en

Amendamentul 24
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenţia asupra faptului că 
iniţiativele europene în domeniul forestier 
ar trebui să fie destinate ,,adaptării" 
pădurilor la schimbările climatice şi nu 
,,protejării" acestora, acest lucru 
permiţând alinierea terminologiei la cea 
utilizată frecvent în alte politici în 
domeniul schimbărilor climatice;

2. atrage atenţia asupra faptului că 
iniţiativele europene în domeniul forestier 
ar trebui să fie destinate ,,adaptării” la 
schimbările climatice prin intermediul 
unei strategii forestiere de prevenire a 
riscurilor care pot apărea în evoluţia 
schimbărilor climatice în anii următori;
observă, de asemenea, că adaptarea 
pădurilor la schimbările climatice nu se 
poate realiza fără punerea în aplicare a 
unei coordonări europene în scopul 
furnizării de informaţii fiabile şi coerente 
în domeniul forestier;

Or.fr

Amendamentul 25
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenţia asupra faptului că 
iniţiativele europene în domeniul forestier 
ar trebui să fie destinate ,,adaptării"

2. atrage atenţia asupra faptului că, în 
lumina schimbărilor climatice, iniţiativele 
europene în domeniul forestier ar trebui să 
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pădurilor la schimbările climatice şi nu 
,,protejării" acestora, acest lucru 
permiţând alinierea terminologiei la cea 
utilizată frecvent în alte politici în 
domeniul schimbărilor climatice;

fie destinate adaptării pădurilor la 
schimbările climatice şi, în acelaşi timp, că 
politica UE ar trebui să se orienteze spre o 
protecţie mai eficientă a pădurilor, 
îndeosebi în ceea ce priveşte arboreturile 
de înaltă calitate; 

Or.et

Amendamentul 26
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenţia asupra faptului că 
iniţiativele europene în domeniul forestier 
ar trebui să fie destinate ,,adaptării" 
pădurilor la schimbările climatice şi nu 
,,protejării" acestora, acest lucru 
permiţând alinierea terminologiei la cea 
utilizată frecvent în alte politici în 
domeniul schimbărilor climatice;

2. atrage atenţia asupra faptului că 
iniţiativele europene în domeniul forestier 
ar trebui să fie destinate consolidării 
rezistenţei şi adaptabilităţii pădurilor şi ale 
industriilor dependente la schimbările 
climatice;

Or.el

Amendamentul 27
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenţia asupra faptului că 
iniţiativele europene în domeniul forestier 
ar trebui să fie destinate ,,adaptării" 
pădurilor la schimbările climatice şi nu 
,,protejării" acestora, acest lucru 
permiţând alinierea terminologiei la cea 
utilizată frecvent în alte politici în 
domeniul schimbărilor climatice;

2. atrage atenţia asupra faptului că 
iniţiativele europene în domeniul forestier 
ar trebui să fie destinate atât ,,adaptării" 
pădurilor la schimbările climatice, cât şi la 
monitorizarea şi îmbunătăţirea protecţiei 
acestora;

Or.el
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Amendamentul 28
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că reglementarea excesivă 
va duce la scăderea competitivităţii 
produselor din lemn în comparaţie cu 
materialele neregenerabile şi 
consumatoare de energie, cum ar fi 
plasticul, aluminiul şi betonul, afectând 
astfel capacitatea UE de a atinge 
obiectivele privind schimbările climatice;

Or.en

Amendamentul 29
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă potenţiala valoare adăugată a 
coordonării europene a informaţiilor 
forestiere şi a supravegherii obiectivelor 
de adaptare la schimbările climatice, a 
obiectivelor privind atenuarea şi energia 
regenerabilă, precum şi a celor mai bune 
practici pentru administrarea 
multifuncţională şi durabilă în domeniul 
forestier, în special având în vedere 
natura transfrontalieră a provocărilor 
care apar;

3. observă că, având în vedere numărul în 
creştere al incendiilor, pierderea 
biodiversităţii, infestarea cu specii 
invazive şi parazite şi despăduririle tot 
mai numeroase, rezistenţa ecosistemelor 
forestiere nu poate fi obţinută în lipsa 
unor metode de gestionare durabilă care 
să protejeze multifuncţionalitatea 
pădurilor;

Or.fr
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Amendamentul 30
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. observă potenţiala valoare adăugată a 
coordonării europene a informaţiilor 
forestiere şi a supravegherii obiectivelor de 
adaptare la schimbările climatice, a 
obiectivelor privind atenuarea şi energia 
regenerabilă, precum şi a celor mai bune 
practici pentru administrarea 
multifuncţională şi durabilă în domeniul 
forestier, în special având în vedere natura 
transfrontalieră a provocărilor care apar;

3. observă potenţiala valoare adăugată a 
coordonării europene a informaţiilor 
forestiere şi a supravegherii obiectivelor de 
adaptare la schimbările climatice, a 
obiectivelor privind atenuarea şi energia 
regenerabilă, precum şi a celor mai bune 
practici pentru administrarea 
multifuncţională şi durabilă în domeniul 
forestier, în special având în vedere natura 
transfrontalieră a provocărilor care apar;
solicită, de asemenea, stabilirea de către 
UE a unei politici integrate de utilizare a 
teritoriului care să reunească sectorul 
forestier, agricultura, energiile 
regenerabile, biodiversitatea şi alte 
aspecte legate de mediu; 

Or.et

Amendamentul 31
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că provocarea pe care o 
reprezintă organismele dăunătoare şi 
bolile pădurilor este una dintre cele mai 
mari cu care se confruntă Europa;
consideră, în acest sens, că UE ar trebui 
ia o iniţiativă de cooperare şi informare la 
nivel european;

Or.et
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Amendamentul 32
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea creşterii 
competitivităţii în sectorul forestier prin 
investiţii în inovare, cercetare şi în 
dezvoltarea mecanismelor de diseminare a 
cunoştinţelor generate;

Or.ro

Amendamentul 33
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă importanţa cooperării mondiale 
cu privire la condiţiile standard, cele mai 
bune practici şi transferul de tehnologie, 
în special în contextul sistemului REDD;

4. observă importanţa cooperării mondiale 
cu privire la protecţia ecosistemelor 
forestiere, de exemplu prin intermediul 
normelor FLEGT, certificării forestiere, 
sistemului de due diligence stabilit de 
regulamentul din iulie 2010 privind 
lemnul şi produsele din lemn pentru a 
combate exploatarea forestieră ilegală sau 
a mecanismului internaţional REDD care 
permite, prin utilizarea de măsuri precise, 
reducerea emisiilor cu efect de gaz 
generate în urma despăduririlor; regretă, 
deci, că studiul actual se limitează la 
pădurile europene, având în vedere faptul 
că protejarea pădurilor împotriva 
schimbărilor climatice reprezintă o 
provocare globală;

Or.fr
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Amendamentul 34
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă importanţa cooperării mondiale 
cu privire la condiţiile standard, cele mai 
bune practici şi transferul de tehnologie, în 
special în contextul sistemului REDD;

4. observă importanţa cooperării mondiale, 
atât la nivel administrativ, cât şi la cel al 
cercetării, cu privire la condiţiile standard, 
cele mai bune practici şi transferul de 
tehnologie şi de cunoştinţe ştiinţifice, în 
special în contextul sistemului REDD;
subliniază importanţa programului 
GMES în cartografierea, supravegherea 
şi înregistrarea zonelor de pădure la nivel 
european şi internaţional;

Or.el

Amendamentul 35
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă importanţa cooperării mondiale 
cu privire la condiţiile standard, cele mai 
bune practici şi transferul de tehnologie, în 
special în contextul sistemului REDD;

4. observă importanţa cooperării mondiale 
cu privire la condiţiile standard, cele mai 
bune practici şi transferul de tehnologie, în 
special în contextul sistemului REDD;
subliniază, de asemenea, că nu se poate 
obţine o cotă corectă a beneficiilor din 
sistemul REDD fără o reformă prealabilă 
în domeniul gestionării pădurilor;

Or.et

Amendamentul 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este necesară o gestiune 
durabilă a pădurilor, care menţine funcţia 
productivă şi de protecţie a pădurilor şi 
rentabilitatea generală a pădurilor; 
subliniază necesitatea de a consolida 
rezistenţa pădurilor UE în contextul 
schimbărilor climatice şi a descreşterii 
biodiversităţii;

Or.en

Amendamentul 37
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa respectării 
principiului subsidiarităţii şi a rolului 
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul 
politicii în domeniul forestier; consideră 
că, datorită diversităţii provocărilor 
climatice cu care se confruntă diverse zone 
din Europa, a discrepanţelor din cadrul 
regimului proprietăţii de păduri şi a 
diferenţelor dintre condiţiile şi obiectivele 
ecosistemelor din Uniune, o politică 
comună la nivelul UE riscă să fie prea 
amplă pentru a putea contribui la 
obţinerea adaptării climatice necesare;

5. subliniază importanţa respectării rolului 
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul 
politicii în domeniul forestier; ia în 
considerare diversitatea provocărilor 
climatice cu care se confruntă diverse zone 
din Europa, diferenţele din cadrul 
regimului proprietăţii de păduri şi cele 
dintre condiţiile şi obiectivele 
ecosistemelor din Uniune; invită Comisia 
să prezinte un plan de acţiune revizuit 
privind pădurile care să conţină 
orientările generale privind aspectele 
fundamentale, cum ar fi o definiţie 
operaţională general acceptată a pădurii;

Or.el

Amendamentul 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa respectării 
principiului subsidiarităţii şi a rolului 
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul 
politicii în domeniul forestier; consideră 
că, datorită diversităţii provocărilor 
climatice cu care se confruntă diverse zone 
din Europa, a discrepanţelor din cadrul 
regimului proprietăţii de păduri şi a 
diferenţelor dintre condiţiile şi obiectivele 
ecosistemelor din Uniune, o politică 
comună la nivelul UE riscă să fie prea 
amplă pentru a putea contribui la 
obţinerea adaptării climatice necesare;

5. subliniază importanţa respectării rolului 
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul 
politicii în domeniul forestier; subliniază 
diversitatea provocărilor climatice cu care 
se confruntă diverse zone din Europa, 
discrepanţele din cadrul regimului 
proprietăţii de păduri şi diferenţele dintre 
condiţiile şi obiectivele ecosistemelor din 
Uniune; îndeamnă, cu toate acestea, ca 
Uniunea să adopte o legislaţie forestieră 
exigentă, care să ţină seama de 
diversitatea pădurilor europene şi care să 
utilizeze cunoştinţele ştiinţifice în scopul 
menţinerii şi adaptării lor pentru a 
combate riscurile la care acestea au fost 
expuse.

Or.es

Amendamentul 39
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa respectării
principiului subsidiarităţii şi a rolului 
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul 
politicii în domeniul forestier; consideră 
că, datorită diversităţii provocărilor
climatice cu care se confruntă diverse zone 
din Europa, a discrepanţelor din cadrul 
regimului proprietăţii de păduri şi a 
diferenţelor dintre condiţiile şi obiectivele
ecosistemelor din Uniune, o politică 
comună la nivelul UE riscă să fie prea 
amplă pentru a putea contribui la 
obţinerea adaptării climatice necesare;

5. subliniază importanţa respectării rolului 
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul 
politicii în domeniul forestier; subliniază 
provocările climatice cu care se confruntă 
diverse zone din Europa şi diferenţele
dintre condiţiile ecosistemelor din
Comunitate şi din cadrul regimului 
proprietăţii de păduri.

Or.et
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Amendamentul 40
András Gyürk

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa respectării 
principiului subsidiarităţii şi a rolului 
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul 
politicii în domeniul forestier; consideră 
că, datorită diversităţii provocărilor 
climatice cu care se confruntă diverse zone 
din Europa, a discrepanţelor din cadrul 
regimului proprietăţii de păduri şi a 
diferenţelor dintre condiţiile şi obiectivele 
ecosistemelor din Uniune, o politică 
comună la nivelul UE riscă să fie prea 
amplă pentru a putea contribui la obţinerea 
adaptării climatice necesare;

5. subliniază importanţa respectării 
principiului subsidiarităţii şi a rolului 
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul 
politicii în domeniul forestier; consideră 
că, datorită diversităţii provocărilor 
climatice cu care se confruntă diverse zone 
din Europa, a discrepanţelor din cadrul 
regimului proprietăţii de păduri şi a 
diferenţelor dintre condiţiile şi obiectivele 
ecosistemelor din Uniune, o politică 
comună excesiv de cuprinzătoare la 
nivelul UE riscă să fie prea amplă pentru a 
putea contribui la obţinerea adaptării 
climatice necesare; în consecinţă, 
consideră că trebuie stabilit un echilibru 
între măsurile UE menţionate mai sus şi 
acţiunile întreprinse de statele membre în 
cadrul sferei lor de responsabilitate;

Or.hu

Amendamentul 41
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa respectării 
principiului subsidiarităţii şi a rolului 
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul 
politicii în domeniul forestier; consideră 
că, datorită diversităţii provocărilor 
climatice cu care se confruntă diverse zone 
din Europa, a discrepanţelor din cadrul 
regimului proprietăţii de păduri şi a 
diferenţelor dintre condiţiile şi obiectivele 
ecosistemelor din Uniune, o politică 

5. subliniază importanţa respectării rolului 
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul 
politicii în domeniul forestier şi necesitatea 
luării în considerare a diversităţii 
provocărilor climatice cu care se confruntă 
diverse zone din Europa, a discrepanţelor 
din cadrul regimului proprietăţii de păduri 
şi a diferenţelor dintre condiţiile şi 
obiectivele ecosistemelor din Uniune;
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comună la nivelul UE riscă să fie prea 
amplă pentru a putea contribui la 
obţinerea adaptării climatice necesare;

Or.en

Amendamentul 42
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa respectării 
principiului subsidiarităţii şi a rolului
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul
politicii în domeniul forestier; consideră 
că, datorită diversităţii provocărilor 
climatice cu care se confruntă diverse zone
din Europa, a discrepanţelor din cadrul 
regimului proprietăţii de păduri şi a 
diferenţelor dintre condiţiile şi obiectivele 
ecosistemelor din Uniune, o politică 
comună la nivelul UE riscă să fie prea 
amplă pentru a putea contribui la obţinerea 
adaptării climatice necesare;

5. subliniază importanţa respectării 
principiului subsidiarităţii şi a 
responsabilităţii principale a statelor 
membre şi a autorităţilor locale şi naţionale
pe care vor continua să o aibă în 
elaborarea şi punerea în aplicare a 
politicii în domeniul forestier; consideră 
că, datorită diversităţii provocărilor 
climatice cu care se confruntă diverse zone 
din Europa, a discrepanţelor din cadrul 
regimului proprietăţii de păduri şi a 
diferenţelor dintre condiţiile şi obiectivele 
ecosistemelor din Uniune, o politică 
comună la nivelul UE riscă să fie prea 
amplă pentru a putea contribui la obţinerea 
adaptării climatice necesare;

Or.sv

Amendamentul 43
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa respectării 
principiului subsidiarităţii şi a rolului 
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul 
politicii în domeniul forestier; consideră 
că, datorită diversităţii provocărilor 

5. subliniază importanţa respectării rolului 
autorităţilor locale şi naţionale în cadrul 
politicii în domeniul forestier; consideră 
că, datorită diversităţii provocărilor 
climatice cu care se confruntă diverse zone 
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climatice cu care se confruntă diverse zone 
din Europa, a discrepanţelor din cadrul 
regimului proprietăţii de păduri şi a 
diferenţelor dintre condiţiile şi obiectivele 
ecosistemelor din Uniune, o politică 
comună la nivelul UE riscă să fie prea 
amplă pentru a putea contribui la 
obţinerea adaptării climatice necesare;

din Europa, a discrepanţelor din cadrul 
regimului proprietăţii de păduri şi a 
diferenţelor dintre condiţiile şi obiectivele 
ecosistemelor din Uniune, orice politică 
comună la nivelul UE ar trebui să adopte 
un demers de încadrare în vederea 
obţinerii adaptării climatice necesare;

Or.en

Amendamentul 44
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea creării unor 
instrumente UE similare Regulamentului 
privind Fondul de Solidaritate, care să 
permită gestionarea impactului pe care 
schimbările climatice şi catastrofele 
naturale le au asupra pădurilor, şi să 
contribuie la prevenirea şi combaterea 
secetelor şi incendiilor forestiere, în 
special în zonele cu risc înalt;

Or.en

Amendamentul 45
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. avertizează împotriva exploatării 
comerciale nelimitate a resurselor 
forestiere, care duce adesea la distrugerea 
lor ireversibilă, în special a resurselor 
forestiere naturale;

Or.pl
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Amendamentul 46
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanţa rolului jucat de 
păduri în cadrul dezvoltării regionale, în 
special în zonele rurale, unde sectorul 
forestier contribuie în mod semnificativ la 
dezvoltarea economică, la crearea de locuri 
de muncă şi la nivelul de prosperitate;

6. subliniază importanţa rolului jucat de 
păduri în crearea de locuri de muncă şi de 
creştere economică în economiile 
naţionale pe ansamblu, dar şi în cadrul 
dezvoltării regionale, în special în zonele 
rurale, unde sectorul forestier contribuie în 
mod semnificativ la dezvoltarea 
economică, la crearea de locuri de muncă 
şi la nivelul de prosperitate;

Or.sv

Amendamentul 47
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanţa rolului jucat de 
păduri în cadrul dezvoltării regionale, în 
special în zonele rurale, unde sectorul 
forestier contribuie în mod semnificativ la 
dezvoltarea economică, la crearea de locuri 
de muncă şi la nivelul de prosperitate; 

6. subliniază importanţa rolului jucat de 
păduri în cadrul dezvoltării regionale, în 
special în zonele rurale, unde sectorul 
forestier contribuie în mod semnificativ la 
dezvoltarea economică, la crearea de locuri 
de muncă, la nivelul de prosperitate şi la 
atractivitatea regiunilor;

Or.fr

Amendamentul 48
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 6 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanţa rolului jucat de 
păduri în cadrul dezvoltării regionale, în 
special în zonele rurale, unde sectorul 
forestier contribuie în mod semnificativ la 
dezvoltarea economică, la crearea de locuri 
de muncă şi la nivelul de prosperitate;

6. subliniază importanţa rolului jucat de 
păduri în cadrul dezvoltării regionale, în 
special în zonele rurale, unde sectorul 
forestier contribuie în mod semnificativ la 
dezvoltarea economică şi socială, la 
crearea de locuri de muncă şi la nivelul de 
prosperitate; ·

Or.el

Amendamentul 49
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că, dat fiind faptul că 
legislaţia din domeniul forestier afectează 
milioane de mici proprietari de păduri, ar 
trebui să existe întotdeauna în politicile 
pertinente un echilibru între respectarea 
drepturilor de proprietate şi cererea de 
furnizare de bunuri publice;

Or.en

Amendamentul 50
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că domeniul forestier face 
parte în mod natural din politica rurală şi 
regională integrată, fapt care ar trebui 
avut în vedere în cursul dezbaterii privind 
viitorul PAC după 2013, şi că este necesar 
să se examineze nevoia unor măsuri 
privind exploatarea pădurilor;
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Or.et

Amendamentul 51
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recunoaşte că, în anumite 
circumstanţe, parcuri eoliene pot fi 
instalate în zone de pădure; consideră că 
proiectele de exploatare a surselor de 
energie regenerabilă şi protecţia pădurilor 
sunt activităţi complementare şi nu 
antagonice;

Or.el

Amendamentul 52
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaşte importanţa menţinerii sau a 
sporirii resurselor forestiere, în diverse 
scopuri, din UE;

7. recunoaşte importanţa menţinerii sau a 
sporirii resurselor forestiere, în diverse 
scopuri, din UE; consideră că materiile 
prime pe bază de lemn, însoţite de 
modificările necesare, constituie o 
alternativă cu consum scăzut de energie 
la materialele utilizate pe scară largă în 
construcţii şi alte industrii, în special 
aliajele de metale care necesită aporturi 
de energie importante;

Or.pl



AM\831715RO.doc 27/39 PE448.964v01-00

RO

Amendamentul 53
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaşte importanţa menţinerii sau a
sporirii resurselor forestiere, în diverse 
scopuri, din UE;

7. recunoaşte importanţa menţinerii şi
sporirii resurselor forestiere, în diverse 
scopuri, din UE, deoarece pădurile şi 
suprafeţele împădurite sunt legate de 
avantaje sociale, economice şi de mediu 
notabile; consideră că acţiunile 
întreprinse în vederea protejării acestor 
zone trebuie să vizeze măsuri de prevenire 
şi adaptare care să nu ducă la pierderea 
funcţiilor lor productive şi naturale;

Or.el

Amendamentul 54
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaşte importanţa menţinerii sau a 
sporirii resurselor forestiere, în diverse 
scopuri, din UE;

7. recunoaşte importanţa menţinerii şi a 
sporirii resurselor forestiere, în diverse 
scopuri, din UE, în special în statele 
membre cele mai afectate de condiţii 
meteorologice extreme şi de schimbările 
climatice;

Or.el

Amendamentul 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Proiect de aviz
Punctul 7 
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaşte importanţa menţinerii sau a 
sporirii resurselor forestiere, în diverse 
scopuri, din UE;

7. recunoaşte importanţa menţinerii sau a 
sporirii resurselor forestiere, în diverse 
scopuri, din UE, menţinând în acelaşi 
timp toate funcţiile pădurilor: ecologică; 
productivă şi socială;

Or.en

Amendamentul 56
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaşte importanţa menţinerii sau a
sporirii resurselor forestiere, în diverse
scopuri, din UE; 

7. recunoaşte importanţa menţinerii şi
sporirii resurselor forestiere, în scopuri 
economice, sociale şi de mediu, din UE;

Or.fr

Amendamentul 57
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reaminteşte importanţa sectorului 
forestier în dezvoltarea energiilor 
regenerabile; subliniază rolul pe care 
acest sector îl poate juca în găsirea de 
soluţii la problema pe care o reprezintă 
eficienţa energetică prin utilizarea 
biomasei forestiere, a lemnului pentru 
energie, lemnului pentru încălzire, a 
biocarburanţilor, a lemnului de 
construcţie care contribuie la promovarea 
locuinţelor cu consum scăzut de energie, 
şi la utilizarea cogenerării în valorificarea 
deşeurilor de lemn;
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Or.fr

Amendamentul 58
Maria Da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că este necesară 
supravegherea lanţului de materii prime 
şi de produse finite pentru a se garanta 
comerţul legal şi protejarea pădurilor;
subliniază că gestionarea lanţului de 
aprovizionare ar putea contribui la 
condiţii de concurenţă mai echitabile şi că 
angajamentul şi eforturile de colaborare 
ale părţilor interesate pot juca un rol 
hotărâtor;

Or.en

Amendamentul 59
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită vigilenţă şi monitorizarea 
strictă a resurselor forestiere pentru a se 
asigura că strategiile din domeniul 
bioenergiei şi orice creştere a nivelurilor 
de recoltă de biomasă nu duc la 
diminuarea capacităţii pădurilor de a 
stoca emisiile de carbon şi nu contravin 
obiectivelor privind schimbările climatice;

Or.en
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Amendamentul 60
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanţa incontestabilă 
pentru siguranţa publică a zonelor de 
pădure, care protejează habitatele umane
de efectele negative ale fenomenelor 
naturale;

Or.en

Amendamentul 61
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că este necesar să se 
dinamizeze sectorul forestier prin 
instituirea unei politici de comunicare 
destinate să încurajeze consumul şi 
utilizarea durabilă a lemnului; insistă 
asupra potenţialului de creştere al acestui 
sector;

Or.fr

Amendamentul 62
Maria Da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază importanţa recunoaşterii de 
către lumea afacerilor a credibilităţii, 
publicităţii şi a altor avantaje financiare 
care decurg din implicarea sa în 
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conservarea biodiversităţii şi protecţia 
pădurilor;

Or.en

Amendamentul 63
Maria Da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. constată importanţa schimbului de 
cele mai bune practici în ceea ce priveşte 
modul în care întreprinderile şi sectoarele 
industriei pot contribui la obiectivele 
privind biodiversitatea printr-o reflecţie 
asupra ciclului de viaţă şi pot crea 
legătura dintre conservarea biodiversităţii 
şi obţinerea de venituri; consideră că, în 
paralel, consumatorii ar trebui interesaţi 
prin intermediul unor programe 
educaţionale care să creeze cerere pentru 
produse şi servicii realizate respectând 
biodiversitatea;

Or.en

Amendamentul 64
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită continuarea eforturilor în 
domeniul cercetării, educaţiei şi informării 
privind riscurile schimbărilor climatice 
asupra pădurilor şi sectorului forestier, 
precum şi asupra planificării pe termen 
lung a industriei forestiere, a regiunilor şi a 
statelor membre;

8. solicită continuarea eforturilor în 
domeniul cercetării, educaţiei şi informării 
privind riscurile schimbărilor climatice 
asupra pădurilor şi sectorului forestier, 
precum şi asupra planificării pe termen 
lung a industriei forestiere, a regiunilor şi a 
statelor membre; subliniază necesitatea de 
a îmbunătăţi coordonarea programelor 
europene şi naţionale de cercetare în 
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domeniile menţionate mai sus; invită 
Comisia să examineze posibilitatea creării 
unui site internet de referinţă care să 
conţină cartografierea digitală al zonelor 
împădurite şi a activităţilor autorizate în 
aceste spaţii, zonele NATURA şi 
ecosistemele rare, pentru a informa mai 
bine serviciile guvernamentale, cetăţenii 
şi întreprinderile;

Or.el

Amendamentul 65
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită continuarea eforturilor în 
domeniul cercetării, educaţiei şi informării 
privind riscurile schimbărilor climatice 
asupra pădurilor şi sectorului forestier, 
precum şi asupra planificării pe termen 
lung a industriei forestiere, a regiunilor şi a 
statelor membre;

8. constată că UE posedă cunoştinţe 
incontestabile în domeniul forestier care 
sunt rezultatul practicilor forestiere ale 
unor tradiţii îndelungate; solicită, cu toate 
acestea, continuarea eforturilor în 
domeniul cercetării, formării şi informării 
privind riscurile schimbărilor climatice 
asupra pădurilor şi sectorului forestier, 
precum şi asupra planificării pe termen 
lung a industriei forestiere, a regiunilor şi a 
statelor membre;

Or.fr

Amendamentul 66
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită continuarea eforturilor în 
domeniul cercetării, educaţiei şi informării 
privind riscurile schimbărilor climatice 
asupra pădurilor şi sectorului forestier, 

8. solicită continuarea eforturilor în 
domeniul cercetării, educaţiei şi informării 
privind riscurile schimbărilor climatice 
asupra pădurilor şi sectorului forestier, 
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precum şi asupra planificării pe termen 
lung a industriei forestiere, a regiunilor şi 
a statelor membre;

precum şi asupra planificării pe termen 
lung de către statele membre, autorităţile 
regionale şi Comisie a industriei forestiere, 
în strânsă cooperare cu actorii societăţii 
civile, inclusiv ONG-urile şi institutele de 
cercetare;

Or.en

Amendamentul 67
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită continuarea eforturilor în 
domeniul cercetării, educaţiei şi informării 
privind riscurile schimbărilor climatice 
asupra pădurilor şi sectorului forestier, 
precum şi asupra planificării pe termen 
lung a industriei forestiere, a regiunilor şi a 
statelor membre;

8. solicită continuarea eforturilor în 
domeniul cercetării, educaţiei şi informării 
privind riscurile schimbărilor climatice 
asupra pădurilor şi sectorului forestier, 
precum şi asupra planificării pe termen 
lung a industriei forestiere, a regiunilor şi a 
statelor membre; consideră că sunt 
necesare studii care să determine 
structurile forestiere cele mai adaptate 
absorbţiei dioxidului de carbon;

Or.pl

Amendamentul 68
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită continuarea eforturilor în 
domeniul cercetării, educaţiei şi informării 
privind riscurile schimbărilor climatice 
asupra pădurilor şi sectorului forestier, 
precum şi asupra planificării pe termen 
lung a industriei forestiere, a regiunilor şi a 
statelor membre;

8. solicită continuarea eforturilor în 
domeniul cercetării predictabile, educaţiei 
şi informării privind riscurile schimbărilor 
climatice asupra pădurilor şi sectorului 
forestier, precum şi asupra planificării pe 
termen lung a industriei forestiere, a 
regiunilor şi a statelor membre;
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Or.en

Amendamentul 69
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită implementarea de măsuri 
cofinanţate de UE şi statele membre 
pentru a încuraja operaţiile de prevenire a 
riscurilor legate de schimbările climatice 
şi de presiunea demografică asupra 
gestionării durabile a pădurilor;

Or.fr

Amendamentul 70
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că potenţialul de adaptare 
al pădurilor poate avea un impact pozitiv 
asupra complexelor forestiere şi industriei 
forestiere în contextul global al 
schimbărilor climatice şi solicită, prin 
urmare, un sprijin financiar mai 
important în cercetarea privind 
potenţialul de adaptare;

Or.en

Amendamentul 71
András Gyürk

Proiect de aviz
Punctul 9 
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază importanţa sporirii eforturilor 
de coordonare şi informare din cadrul UE 
şi dintre UE şi statele membre şi consideră 
că acest lucru poate fi obţinut într-o 
anumită măsură printr-o iniţiativă a 
Comisiei de a uni toate activităţile din
domeniul forestier într-o singură unitate, 
de preferinţă în cadrul DG Întreprinderi 
sau DG Agricultură.

9. subliniază importanţa sporirii eforturilor 
de coordonare şi informare din cadrul UE 
şi dintre UE şi statele membre; consideră 
că acest lucru poate fi obţinut într-o 
anumită măsură dacă DG Agricultură a 
Comisiei şi-ar asuma un rol activ de 
coordonare a tuturor activităţilor din 
domeniul forestier din UE.

Or.hu

Amendamentul 72
Ivari Padar

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază importanţa sporirii eforturilor 
de coordonare şi informare din cadrul UE 
şi dintre UE şi statele membre şi consideră 
că acest lucru poate fi obţinut într-o 
anumită măsură printr-o iniţiativă a 
Comisiei de a uni toate activităţile din 
domeniul forestier într-o singură unitate, de 
preferinţă în cadrul DG Întreprinderi sau 
DG Agricultură.

9. subliniază importanţa sporirii eforturilor 
de coordonare şi informare din cadrul UE 
şi dintre UE şi statele membre şi consideră 
că acest lucru poate fi obţinut într-o 
anumită măsură printr-o iniţiativă a 
Comisiei de a uni toate activităţile din 
domeniul forestier într-o singură unitate.

Or.et

Amendamentul 73
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază importanţa sporirii eforturilor 
de coordonare şi informare din cadrul UE 
şi dintre UE şi statele membre şi consideră 

9. subliniază importanţa sporirii eforturilor 
de coordonare şi informare din cadrul UE 
şi dintre UE şi statele membre şi consideră 
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că acest lucru poate fi obţinut într-o 
anumită măsură printr-o iniţiativă a 
Comisiei de a uni toate activităţile din 
domeniul forestier într-o singură unitate, de 
preferinţă în cadrul DG Întreprinderi sau 
DG Agricultură.

că acest lucru poate fi obţinut într-o 
anumită măsură printr-o iniţiativă a 
Comisiei de a uni toate activităţile din 
domeniul forestier într-o singură unitate.

Or.el

Amendamentul 74
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază importanţa sporirii eforturilor 
de coordonare şi informare din cadrul UE 
şi dintre UE şi statele membre şi consideră 
că acest lucru poate fi obţinut într-o 
anumită măsură printr-o iniţiativă a 
Comisiei de a uni toate activităţile din 
domeniul forestier într-o singură unitate, de 
preferinţă în cadrul DG Întreprinderi sau 
DG Agricultură.

9. subliniază importanţa sporirii eforturilor 
de coordonare şi informare din cadrul UE 
şi dintre UE şi statele membre şi consideră 
că acest lucru poate fi obţinut într-o 
anumită măsură printr-o iniţiativă a 
Comisiei de a uni toate activităţile din 
domeniul forestier într-o singură unitate.

Or.el

Amendamentul 75
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază importanţa sporirii eforturilor 
de coordonare şi informare din cadrul UE 
şi dintre UE şi statele membre şi consideră 
că acest lucru poate fi obţinut într-o 
anumită măsură printr-o iniţiativă a 
Comisiei de a uni toate activităţile din 
domeniul forestier într-o singură unitate, de 
preferinţă în cadrul DG Întreprinderi sau 
DG Agricultură.

9. subliniază importanţa sporirii eforturilor 
de coordonare şi informare din cadrul UE 
şi dintre UE şi statele membre şi consideră 
că acest lucru poate fi obţinut într-o 
anumită măsură printr-o iniţiativă a 
Comisiei de a uni toate activităţile din 
domeniul forestier într-o singură unitate.
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Or.en

Amendamentul 76
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră că exploatarea industrială a 
resurselor care furnizează lemnul ca 
materie primă chimică sau ca produs 
semifabricat destinate producerii de 
materiale de construcţii ar trebui limitate 
la plantaţiile forestiere; avertizează 
asupra efectelor nefaste ale privatizării 
bogăţiei naturale a statelor membre pe 
care o reprezintă pădurile;

Or.pl

Amendamentul 77
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia să stabilească şi să 
actualizeze indicatori la nivel european şi 
naţional privind pădurile şi funcţiile 
acestora (de exemplu acoperirea vegetală, 
capacitatea de regenerare, capacitatea de 
absorbţie a solului, ratele de eroziune, 
zonele de reîmpădurit etc.)

Or.el

Amendamentul 78
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 1 – punctul 9a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază necesitatea de a stabili o 
strategie cu instrumente financiare pentru 
obiectivele globale şi europene privind 
biodiversitatea, cu implicarea activă a 
instituţiilor locale şi regionale şi schimbul 
de bune practici dintre statele membre;

Or.en

Amendamentul 79
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază că, în zonele aride şi în 
regiunile cu risc de deşertificare, ar trebui 
sporită reîmpădurirea cu specii 
productive, care va aduce avantaje 
populaţiei şi va asigura implicarea 
acestora în activităţile de conservare şi de 
luptă împotriva incendiilor;

Or.es

Amendamentul 80
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. recunoaşte că în ţările mediteraneene 
pădurile deţin o importanţă specială 
datorită capacităţii lor de a reduce 
temperatura şi de a echilibra circuitul 
apei şi consideră, prin urmare, că 
reîmpăduririle ar trebui să fie precedate 
de studii ştiinţifice care să identifice 
varietăţile şi siturile cele mai adecvate 
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pentru conservarea solului şi captarea 
apei de ploaie;

Or.es

Amendamentul 81
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 9c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. încurajează statele membre şi Comisia 
să continue eforturile de combatere a 
exploatării ilegale a lemnului şi a 
comerţului cu acesta, contribuind astfel la 
lupta împotriva despăduririlor şi a 
pierderii biodiversităţii;

Or.es

Amendamentul 82
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 9d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9d. consideră că, având în vedere 
importanţa pe care o au în sechestrarea 
emisiilor de CO2, suprafeţele agricole de 
pădure ar trebui evaluate în acelaşi mod 
ca pădurile tradiţionale neproductive;

Or.es


