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Predlog spremembe 1
Lena Ek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker rastoča drevesa skladiščijo ogljik 
iz ozračja in so pomemben vir in ponor 
tokov ogljika ter ker se gozdna območja v 
Evropi širijo in naj bi se količina ogljika v 
evropski lesni biomasi trenutno 
povečevala za 116 milijonov ton na leto,

Or.en

Predlog spremembe 2
Lena Ek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je v skladu z izsledki Gospodarske
komisije Združenih narodov za Evropo 
(UNECE) dolgoročni trend naraščanja 
gozdnatosti v Evropski uniji stabilen,

Or.en

Predlog spremembe 3
Lena Ek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker ima Evropa skupno 177 milijonov 
hektarjev gozdov in drugih gozdnih 
zemljišč, ki pokrivajo 42 % njenega 
ozemlja,
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Or.en

Predlog spremembe 4
Lena Ek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ad. ker so naravni pogoji različnih 
gozdnih območij v Evropi izredno 
raznoliki, od subarktičnih do 
sredozemskih in od alpskih do nižinskih, 
vključno s poplavnimi ravnicami in 
deltami rek,

Or.en

Predlog spremembe 5
Lena Ek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ae. ker gozdovi zagotavljajo preživetje 
milijonom delavcev, podjetnikov in 
lastnikov gozdov ter pomembno prispevajo 
k gospodarski rasti, zaposlovanju in 
splošni blaginji,

Or.en

Predlog spremembe 6
Lena Ek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Af. ker je imel ta sektor leta 2005 
približno 380 milijard EUR prometa, kar 
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je enako 9 odstotkom evropskega bruto 
domačega proizvoda,

Or.en

Predlog spremembe 7
Lena Ek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ag. ker je trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi, vključno z varstvom gozdov, 
bistveno za ohranjanje raznovrstnosti, 
zdravja in odpornosti gozdov,

Or.en

Predlog spremembe 8
Lena Ek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ah. ker so dejavno in trajnostno 
upravljani gozdovi eden najučinkovitejših 
načinov za skladiščenje CO2 iz ozračja,

Or.en

Predlog spremembe 9
Lena Ek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ai. ker je gozdarstvo še zlasti pomembno
na podeželskih območjih in ker 350 000 
podjetij v dejavnostih, ki slonijo na gozdu, 
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zaposluje približno 3 milijone ljudi, kar je 
8,6 odstotka celotne evropske delovne sile 
v predelovalni industriji, 

Or.en

Predlog spremembe 10
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi 
morali gozdove obravnavati kot 
najpomembnejši dejavnik pri reševanju 
podnebne krize; poudarja, da je trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi osrednjega 
pomena za EU pri doseganju njenih 
podnebnih ciljev in zagotavljanju 
potrebnih ekosistemskih storitev, kot je 
biotska raznovrstnost;

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi 
morali gozdove obravnavati kot 
najpomembnejši dejavnik pri reševanju 
podnebne krize; poudarja, da je trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi osrednjega 
pomena za EU pri doseganju njenih 
podnebnih ciljev in varovanju biotske 
raznovrstnosti gozdov, ki zagotavlja 
številne ekosistemske (storitve oskrbe s 
stavbnim lesom in storitve, povezane z 
ureditvijo skladiščenja ogljika in varstvom 
pred naravnimi nesrečami) in kulturne 
storitve (v obliki trajnostnega turizma), ki 
so bistvene za družbo;

Or.fr

Predlog spremembe 11
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi 
morali gozdove obravnavati kot 
najpomembnejši dejavnik pri reševanju 
podnebne krize; poudarja, da je trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi osrednjega 
pomena za EU pri doseganju njenih 
podnebnih ciljev in zagotavljanju potrebnih 

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi 
morali gozdove obravnavati kot enega 
glavnih instrumentov za zaviranje 
dejavnikov, ki prispevajo k podnebnim 
spremembam, na primer z zajemanjem 
CO2 iz atmosfere; poudarja, da je 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
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ekosistemskih storitev, kot je biotska 
raznovrstnost;

osrednjega pomena za EU pri doseganju 
njenih podnebnih ciljev, zagotavljanju 
zaščite proti izrednim pojavom, kot so 
poplave, in zagotavljanju potrebnih 
ekosistemskih storitev, kot je biotska 
raznovrstnost;

Or.el

Predlog spremembe 12
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi 
morali gozdove obravnavati kot 
najpomembnejši dejavnik pri reševanju
podnebne krize; poudarja, da je trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi osrednjega 
pomena za EU pri doseganju njenih 
podnebnih ciljev in zagotavljanju 
potrebnih ekosistemskih storitev, kot je 
biotska raznovrstnost;

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi 
morali gozdove obravnavati kot 
najpomembnejši dejavnik pri blaženju
podnebnih sprememb; poudarja, da je 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
osrednjega pomena za EU pri doseganju 
njenih okoljskih ciljev in zagotavljanju 
potrebnih ekosistemskih storitev, kot je 
biotska raznovrstnost; meni, da lahko 
ustrezno pogozdovanje in ohranjanje 
gozdnih virov znatno zmanjšata tveganje 
poplav, zemeljskih plazov in požarov;

Or.pl

Predlog spremembe 13
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi 
morali gozdove obravnavati kot 
najpomembnejši dejavnik pri reševanju 
podnebne krize; poudarja, da je trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi osrednjega 
pomena za EU pri doseganju njenih 

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi 
morali gozdove obravnavati kot 
najpomembnejši dejavnik pri reševanju 
podnebne krize; poudarja, da je trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi osrednjega 
pomena za EU pri doseganju njenih 
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podnebnih ciljev in zagotavljanju potrebnih 
ekosistemskih storitev, kot je biotska 
raznovrstnost;

podnebnih ciljev in ciljev glede biotske 
raznovrstnosti ter zagotavljanju potrebnih 
ekosistemskih storitev;

Or.et

Predlog spremembe 14
Satu Hassi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi 
morali gozdove obravnavati kot 
najpomembnejši dejavnik pri reševanju 
podnebne krize; poudarja, da je trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi osrednjega 
pomena za EU pri doseganju njenih 
podnebnih ciljev in zagotavljanju potrebnih 
ekosistemskih storitev, kot je biotska 
raznovrstnost;

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi 
morali gozdove obravnavati kot 
najpomembnejši dejavnik pri reševanju 
podnebne krize; poudarja, da je trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi skupaj z 
okrepljenim varstvom in obnavljanjem 
gozdov osrednjega pomena za EU pri 
doseganju njenih podnebnih ciljev in 
zagotavljanju potrebnih ekosistemskih 
storitev, kot je biotska raznovrstnost;

Or.en

Predlog spremembe 15
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi 
morali gozdove obravnavati kot 
najpomembnejši dejavnik pri reševanju 
podnebne krize; poudarja, da je trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi osrednjega 
pomena za EU pri doseganju njenih 
podnebnih ciljev in zagotavljanju potrebnih 
ekosistemskih storitev, kot je biotska 
raznovrstnost;

1. pozdravlja mnenje Komisije, da bi 
morali gozdove obravnavati kot 
najpomembnejši dejavnik pri reševanju 
podnebne krize; poudarja, da je trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi osrednjega 
pomena za EU pri doseganju njenih 
podnebnih ciljev in zagotavljanju potrebnih 
ekosistemskih funkcij, kot je biotska 
raznovrstnost;

Or.el
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Predlog spremembe 16
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so EU in vse države 
članice podpisale Konvencijo o biološki 
raznovrstnosti, kar pomeni, da morajo 
sprejeti celovit pristop k upravljanju 
ekosistemov, pri tem pa upoštevati, da so 
vsi sestavni deli ekosistema medsebojno 
povezani, tudi tisti izven zaščitenih 
območij; ugotavlja, da EU in države 
članice niso dovolj storile za zaustavitev 
izgube biotske raznovrstnosti v Evropi;

Or.et

Predlog spremembe 17
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je aktivna politika boja proti 
podnebnim spremembam v celoti 
združljiva s prizadevanji za nadaljnji 
razvoj lesne industrije kot pomembne 
industrijske panoge v Evropi; meni, da je 
lesno industrijo treba nadalje razvijati, da 
bo v prihodnosti še naprej prispevala k 
vzpostavitvi trajnostne gospodarske rasti, 
ustvarjanju novih delovnih mest in boju 
proti podnebnim spremembam;

Or.sv
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Predlog spremembe 18
András Gyürk

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj vključi 
pomembno povečanje vloge gozdov pri 
zaščiti pred poplavami med prednostne 
naloge gozdarske politike; upa, da bo 
vidike zaščite pred poplavami upoštevala 
tudi pri razvoju informacijskih sistemov in 
oblikovanju sistemov za finančno podporo 
gozdarstvu;

Or.hu

Predlog spremembe 19
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. zato opozarja na pomen varovanja 
gozdnih ekosistemov, saj bodo pripomogli 
k uresničevanju prihodnjih strategij EU 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti, boj 
proti podnebnim spremembam in 
zmanjšanje porabe energije;

Or.fr

Predlog spremembe 20
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja potrebo po zagotavljanju 
nadaljnjih mehanizmov za financiranje 
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naložb v obnovljive vire ter programov za 
varstvo in povečanje naravnih območij in 
biotske raznovrstnosti; 

Or.ro

Predlog spremembe 21
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da gozdarstvo v nekaterih 
državah članicah že temelji na načelu 
trajnosti, v drugih pa načela trajnosti niso 
tako celostno vključena v gozdarstvo; 
vztraja, da mora EU poskrbeti, da vse 
države članice pripomorejo k 
trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi v 
pravem pomenu besede; poudarja, da bi 
EU lahko ustanovila središče znanja, ki bi 
državam članicam zagotavljalo potrebne 
informacije;

Or.et

Predlog spremembe 22
András Gyürk

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi morale biti pobude za 
evropsko gozdarstvo usmerjene v 
„prilagajanje“ gozdov podnebnim 
spremembam, ne pa v njihovo 
„varovanje“, tako da bi uskladili 
terminologijo s tisto, ki se pogosteje 
uporablja za druge politike glede 
podnebnih sprememb;

črtano

Or.hu
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Predlog spremembe 23
Satu Hassi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi morale biti pobude za 
evropsko gozdarstvo usmerjene v 
„prilagajanje“ gozdov podnebnim
spremembam, ne pa v njihovo 
„varovanje“, tako da bi uskladili 
terminologijo s tisto, ki se pogosteje 
uporablja za druge politike glede 
podnebnih sprememb;

2. poudarja, da bi morale biti pobude za 
evropsko gozdarstvo usmerjene tako v 
blaženje podnebnih sprememb kot v 
„prilagajanje“ tem spremembam; ob 
upoštevanju znanstvenih dokazov o tem, 
da je zmožnost gozdov, da se prilagodijo 
spremembam ali si opomorejo po motnji, 
odvisna od biotske raznovrstnosti, 
ugotavlja, da prinašajo politike in ukrepi, 
ki spodbujajo varstvo gozdov, koristi tako 
z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti 
kot z vidika blaženja podnebnih sprememb 
s krepitvijo odpornosti gozdov;

Or.en

Predlog spremembe 24
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi morale biti pobude za 
evropsko gozdarstvo usmerjene v 
„prilagajanje“ gozdov podnebnim 
spremembam, ne pa v njihovo 
„varovanje“, tako da bi uskladili 
terminologijo s tisto, ki se pogosteje 
uporablja za druge politike glede 
podnebnih sprememb;

2. poudarja, da bi morale biti pobude za 
evropsko gozdarstvo usmerjene v 
„prilagajanje“ gozdov podnebnim 
spremembam s pomočjo gozdarske 
strategije, da bi preprečili tveganja, ki jih 
prinašajo podnebne spremembe v 
prihodnjih letih; ugotavlja tudi, da je 
nemogoče prilagoditi gozdove podnebnim 
spremembam brez vzpostavitve 
vseevropskega usklajevanja, da bi 
zagotovili zanesljive in skladne 
informacije o gozdovih;
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Or.fr

Predlog spremembe 25
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi morale biti pobude za 
evropsko gozdarstvo usmerjene v 
„prilagajanje“ gozdov podnebnim 
spremembam, ne pa v njihovo 
„varovanje“, tako da bi uskladili 
terminologijo s tisto, ki se pogosteje 
uporablja za druge politike glede 
podnebnih sprememb;

2. poudarja, da bi morale biti pobude za 
evropsko gozdarstvo glede na podnebne 
izzive usmerjene v omogočanje gozdovom, 
da se prilagodijo podnebnim spremembam, 
in da bi si morala politika EU obenem 
prizadevati za učinkovitejše varstvo 
gozdov, zlasti ko gre za habitate visoke 
kakovosti;

Or.et

Predlog spremembe 26
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi morale biti pobude za 
evropsko gozdarstvo usmerjene v 
„prilagajanje“ gozdov podnebnim 
spremembam, ne pa v njihovo 
„varovanje“, tako da bi uskladili 
terminologijo s tisto, ki se pogosteje 
uporablja za druge politike glede 
podnebnih sprememb;

2. poudarja, da bi morale biti pobude za 
evropsko gozdarstvo usmerjene v krepitev 
odpornosti in prilagodljivosti gozdov in od 
njih odvisnih panog na podnebne 
spremembe;

Or.el

Predlog spremembe 27
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 2 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi morale biti pobude za 
evropsko gozdarstvo usmerjene v 
„prilagajanje“ gozdov podnebnim 
spremembam, ne pa v njihovo 
„varovanje“, tako da bi uskladili 
terminologijo s tisto, ki se pogosteje 
uporablja za druge politike glede 
podnebnih sprememb;

2. poudarja, da bi morale biti pobude za 
evropsko gozdarstvo usmerjene tako v 
„prilagajanje“ gozdov podnebnim 
spremembam kot v spremljanje in 
izboljševanje njihovega varstva;

Or.el

Predlog spremembe 28
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bo pretirana regulacija 
zmanjšala konkurenčnost lesnih 
proizvodov v primerjavi z neobnovljivimi 
in energijsko intenzivnimi materiali, kot 
so plastika, aluminij in beton, s čimer bo 
škodila možnostim Evropske unije, da 
doseže cilje s področja podnebnih 
sprememb;

Or.en

Predlog spremembe 29
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen s potencialno dodano 
vrednostjo evropskega usklajevanja 
informacij o gozdovih in nadzora ciljev 
prilagajanja podnebnim spremembam, 
ciljev blažitve, ciljev obnovljive energije in 

3. ugotavlja, da zaradi rastočega števila 
gozdnih požarov, izgube biotske 
raznovrstnosti, napada invazivnih vrst in 
napredujočega krčenja gozdov odpornosti 
gozdnih ekosistemov ni mogoče doseči 
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zgledov najboljše prakse za večnamensko 
in trajnostno gospodarjenje z gozdovi, 
zlasti glede na čezmejno naravo izzivov, s 
katerimi se spoprijemamo;

brez uporabe metod trajnostnega 
gospodarjenja za ohranitev 
večnamenskosti gozdov;

Or.fr

Predlog spremembe 30
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen s potencialno dodano 
vrednostjo evropskega usklajevanja 
informacij o gozdovih in nadzora ciljev 
prilagajanja podnebnim spremembam, 
ciljev blažitve, ciljev obnovljive energije in 
zgledov najboljše prakse za večnamensko 
in trajnostno gospodarjenje z gozdovi, 
zlasti glede na čezmejno naravo izzivov, s 
katerimi se spoprijemamo;

3. je seznanjen s potencialno dodano 
vrednostjo evropskega usklajevanja 
informacij o gozdovih in nadzora ciljev 
prilagajanja podnebnim spremembam, 
ciljev blažitve, ciljev obnovljive energije in 
zgledov najboljše prakse za večnamensko 
in trajnostno gospodarjenje z gozdovi, 
zlasti glede na čezmejno naravo izzivov, s 
katerimi se spoprijemamo; poziva tudi k 
vzpostavitvi celostne politike EU v zvezi z 
rabo zemljišč, da bi gozdarstvo, 
kmetijstvo, obnovljive vire energije, 
biotsko raznovrstnost in druge okoljske 
zadeve združili pod eno streho; 

Or.et

Predlog spremembe 31
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da so eden največjih izzivov, 
s katerimi se sooča Evropa, škodljivci in 
bolezni v gozdovih; ugotavlja, da se mora 
EU spopasti s tem izzivom s pobudo za 
sodelovanje in obveščanje na ravni 
celotne Skupnosti; 
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Or.et

Predlog spremembe 32
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja potrebo po večji 
konkurenčnosti v gozdarskem sektorju na 
podlagi naložb v inovacije, raziskav in 
razvoja mehanizmov za širjenje 
pridobljenega znanja;

Or.ro

Predlog spremembe 33
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, kako pomembno je 
sodelovanje na svetovni ravni pri 
določanju standardov, zgledov najboljše 
prakse in prenosu tehnologije, zlasti v 
okviru sistema za zmanjšanje emisij zaradi 
krčenja in uničevanja gozdov (REDD);

4. ugotavlja, kako pomembno je 
sodelovanje na svetovni ravni , da bi 
zaščitili gozdne ekosisteme, na primer s 
pomočjo pravil FLEGT, certificiranja 
gozdov, sistema potrebne skrbnosti, ki ga 
je uvedla uredba o lesu in lesnih 
proizvodih z namenom boja proti 
nezakoniti sečnji iz julija 2010 , ali 
mednarodnega sporazuma o sistemu za 
zmanjšanje emisij zaradi krčenja in 
uničevanja gozdov (REDD), osnovanega 
na uporabi ciljno usmerjenih ukrepov za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki 
jih povzroča krčenje gozdov; zato 
obžaluje, da je sedanja študija omejena le 
ne evropske gozdove, saj je zaščita gozdov
pred podnebnimi spremembami svetovni 
izziv;
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Or.fr

Predlog spremembe 34
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, kako pomembno je 
sodelovanje na svetovni ravni pri določanju 
standardov, zgledov najboljše prakse in 
prenosu tehnologije, zlasti v okviru sistema 
za zmanjšanje emisij zaradi krčenja in 
uničevanja gozdov (REDD);

4. ugotavlja, kako pomembno je 
sodelovanje na svetovni ravni, tako na 
upravnem področju kot tudi na področju 
raziskav, pri določanju standardov, 
zgledov najboljše prakse in prenosu 
tehnologije in znanstvenega znanja, zlasti 
v okviru sistema za zmanjšanje emisij 
zaradi krčenja in uničevanja gozdov 
(REDD); poudarja pomen programa 
globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti (GMES) pri orisu, nadzoru in 
evidentiranju gozdnih površin na evropski 
in mednarodni ravni; 

Or.el

Predlog spremembe 35
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, kako pomembno je 
sodelovanje na svetovni ravni pri določanju 
standardov, zgledov najboljše prakse in 
prenosu tehnologije, zlasti v okviru sistema 
za zmanjšanje emisij zaradi krčenja in 
uničevanja gozdov (REDD);

4. ugotavlja, kako pomembno je 
sodelovanje na svetovni ravni pri določanju 
standardov, zgledov najboljše prakse in 
prenosu tehnologije, zlasti v okviru sistema 
za zmanjšanje emisij zaradi krčenja in 
uničevanja gozdov (REDD); poudarja 
tudi, da pravične delitve ugodnosti sistema 
za zmanjšanje emisij zaradi krčenja in 
uničevanja gozdov (REDD) ni mogoče 
doseči brez predhodne reforme na 
področju gospodarjenja z gozdovi;



PE448.964v01-00 18/38 AM\831715SL.doc

SL

Or.et

Predlog spremembe 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja potrebo po trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi, s čimer bi 
ohranili tako proizvodno in varovalno 
vlogo gozdov kot tudi njihovo splošno 
donosnost, ter opozarja na potrebo po 
krepitvi odpornosti evropskih gozdov z 
vidika podnebnih sprememb in upadajoče 
biotske raznovrstnosti;

Or.en

Predlog spremembe 37
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba spoštovati načelo 
subsidiarnosti in vlogo lokalnih in 
nacionalnih vlad v gozdarski politiki; 
meni, da zaradi raznolikosti izzivov 
podnebnih sprememb, s katerimi se 
spoprijemajo različni deli Evrope, ter
neenakosti pri lastništvu gozdov in razlik
v pogojih ekosistemov in ciljev v Uniji, 
obstaja nevarnost, da bi bila skupna 
politika preobširna, da bi bila uporabna 
za dosego potrebnih podnebnih 
prilagoditev;

5. poudarja, da je treba spoštovati vlogo 
lokalnih in nacionalnih vlad v gozdarski 
politiki; upošteva raznolikost izzivov 
podnebnih sprememb, s katerimi se 
spoprijemajo različni deli Evrope, ter
razlike pri lastništvu gozdov, v pogojih 
ekosistemov in med cilji v Uniji; poziva 
Komisijo, naj predloži revidiran akcijski 
načrt za gozdove, ki bo vseboval splošne 
smernice o temeljnih vprašanjih, kot na 
primer splošno sprejeto operativno 
opredelitev gozda;

Or.el
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Predlog spremembe 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba spoštovati načelo 
subsidiarnosti in vlogo lokalnih in 
nacionalnih vlad v gozdarski politiki; 
meni, da zaradi raznolikosti izzivov 
podnebnih sprememb, s katerimi se 
spoprijemajo različni deli Evrope, ter 
neenakosti pri lastništvu gozdov in razlik v 
pogojih ekosistemov in ciljev v Uniji, 
obstaja nevarnost, da bi bila skupna 
politika preobširna, da bi bila uporabna 
za dosego potrebnih podnebnih 
prilagoditev;

5. poudarja, da je treba spoštovati vlogo 
lokalnih in nacionalnih vlad v gozdarski 
politiki; opozarja na raznolikost izzivov 
podnebnih sprememb, s katerimi se 
spoprijemajo različni deli Evrope, ter na
neenakosti pri lastništvu gozdov in razlike 
v pogojih ekosistemov in med cilji v Uniji;
kljub temu poziva EU, naj sprejme strogo 
gozdarsko zakonodajo, ki bo upoštevala 
raznolikost evropskih gozdov in temeljila 
na znanstvenih dognanjih, da bi ohranili 
gozdove in jih prilagodili v skladu z 
zahtevami za boj proti tveganjem, ki so 
jim izpostavljeni; 

Or.es

Predlog spremembe 39
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba spoštovati načelo 
subsidiarnosti in vlogo lokalnih in 
nacionalnih vlad v gozdarski politiki; 
meni, da zaradi raznolikosti izzivov 
podnebnih sprememb, s katerimi se 
spoprijemajo različni deli Evrope, ter 
neenakosti pri lastništvu gozdov in razlik
v pogojih ekosistemov in ciljev v Uniji, 
obstaja nevarnost, da bi bila skupna 
politika preobširna, da bi bila uporabna 
za dosego potrebnih podnebnih 
prilagoditev;

5. poudarja, da je treba spoštovati vlogo 
lokalnih in nacionalnih vlad v gozdarski 
politiki; opozarja na raznolikost izzivov 
podnebnih sprememb, s katerimi se 
spoprijemajo različni deli Evrope, ter na
razlike v pogojih ekosistemov in med cilji
v Uniji;

Or.et
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Predlog spremembe 40
András Gyürk

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba spoštovati načelo 
subsidiarnosti in vlogo lokalnih in 
nacionalnih vlad v gozdarski politiki; meni, 
da zaradi raznolikosti izzivov podnebnih 
sprememb, s katerimi se spoprijemajo 
različni deli Evrope, ter neenakosti pri 
lastništvu gozdov in razlik v pogojih 
ekosistemov in ciljev v Uniji, obstaja 
nevarnost, da bi bila skupna politika 
preobširna, da bi bila uporabna za dosego 
potrebnih podnebnih prilagoditev;

5. poudarja, da je treba spoštovati načelo 
subsidiarnosti in vlogo lokalnih in 
nacionalnih vlad v gozdarski politiki; meni, 
da zaradi raznolikosti izzivov podnebnih 
sprememb, s katerimi se spoprijemajo 
različni deli Evrope, ter neenakosti pri 
lastništvu gozdov in razlik v pogojih 
ekosistemov in med cilji v Uniji, obstaja 
nevarnost, da bi bila preveč vseobsegajoča
politika preobširna, da bi bila uporabna za 
dosego potrebnih podnebnih prilagoditev;
meni, da je torej treba poiskati kompromis 
med zgoraj omenjenimi ukrepi EU s 
čezmejnimi vplivi, in ukrepi, ki so jih 
sprejele države članice v okviru svojih 
pristojnosti; 

Or.hu

Predlog spremembe 41
Satu Hassi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba spoštovati načelo 
subsidiarnosti in vlogo lokalnih in 
nacionalnih vlad v gozdarski politiki;
meni, da zaradi raznolikosti izzivov 
podnebnih sprememb, s katerimi se 
spoprijemajo različni deli Evrope, ter 
neenakosti pri lastništvu gozdov in razlik v 
pogojih ekosistemov in ciljev v Uniji, 
obstaja nevarnost, da bi bila skupna 
politika preobširna, da bi bila uporabna 

5. poudarja, da je treba spoštovati vlogo 
lokalnih in nacionalnih vlad v gozdarski 
politiki ter upoštevati raznolikost izzivov 
podnebnih sprememb, s katerimi se 
spoprijemajo različni deli Evrope, ter 
neenakosti pri lastništvu gozdov in razlik v 
pogojih ekosistemov in med cilji v Uniji;
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za dosego potrebnih podnebnih 
prilagoditev;

Or.en

Predlog spremembe 42
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba spoštovati načelo 
subsidiarnosti in vlogo lokalnih in 
nacionalnih vlad v gozdarski politiki; 
meni, da zaradi raznolikosti izzivov 
podnebnih sprememb, s katerimi se 
spoprijemajo različni deli Evrope, ter 
neenakosti pri lastništvu gozdov in razlik v 
pogojih ekosistemov in ciljev v Uniji, 
obstaja nevarnost, da bi bila skupna 
politika preobširna, da bi bila uporabna za 
dosego potrebnih podnebnih prilagoditev;

5. poudarja, da je treba spoštovati načelo 
subsidiarnosti in glavno odgovornost, ki jo 
bodo za izvajanje in oblikovanje 
gozdarske politike še naprej nosile države 
članice ter lokalne in nacionalne vlade; 
meni, da zaradi raznolikosti izzivov 
podnebnih sprememb, s katerimi se 
spoprijemajo različni deli Evrope, ter 
neenakosti pri lastništvu gozdov in razlik v 
pogojih ekosistemov in med cilji v Uniji, 
obstaja nevarnost, da bi bila skupna 
politika preobširna, da bi bila uporabna za 
dosego potrebnih podnebnih prilagoditev;

Or.sv

Predlog spremembe 43
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba spoštovati načelo 
subsidiarnosti in vlogo lokalnih in 
nacionalnih vlad v gozdarski politiki; meni, 
da zaradi raznolikosti izzivov podnebnih 
sprememb, s katerimi se spoprijemajo 
različni deli Evrope, ter neenakosti pri 
lastništvu gozdov in razlik v pogojih 
ekosistemov in ciljev v Uniji, obstaja 
nevarnost, da bi bila skupna politika 

5. poudarja, da je treba spoštovati vlogo 
lokalnih in nacionalnih vlad v gozdarski 
politiki; meni, da bi morala zaradi 
raznolikosti izzivov podnebnih sprememb, 
s katerimi se spoprijemajo različni deli 
Evrope, ter neenakosti pri lastništvu 
gozdov in razlik v pogojih ekosistemov in 
med cilji v Uniji, vsaka skupna politika 
sprejeti okvirni pristop za dosego 
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preobširna, da bi bila uporabna za dosego 
potrebnih podnebnih prilagoditev;

potrebnih podnebnih prilagoditev;

Or.en

Predlog spremembe 44
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja potrebo po oblikovanju 
evropskih predpisov, kot je na primer 
uredba o solidarnostnem skladu, s 
katerimi bi lahko obvladovali vpliv 
podnebnih sprememb in naravnih nesreč 
na gozdove ter pripomogli k 
preprečevanju suše in gozdnih požarov ter 
boju proti njim, zlasti na območjih z 
visokim tveganjem;

Or.en

Predlog spremembe 45
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja pred neomejenim tržnim 
izkoriščanjem gozdnih virov, ki zelo 
pogosto vodi v nepopravljivo uničenje, 
zlasti naravnih gozdnih virov;

Or.pl

Predlog spremembe 46
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, kako pomembno vlogo imajo 
gozdovi pri regionalnem razvoju, zlasti na 
podeželskih območjih, kjer gozdarska 
panoga v veliki meri prispeva h 
gospodarski rasti, delovnim mestom in 
blaginji;

6. poudarja, kako pomembno vlogo imajo 
gozdovi za zaposlovanje in rast v 
nacionalnih gospodarstvih kot celoti, pa 
tudi pri regionalnem razvoju, zlasti na 
podeželskih območjih, kjer gozdarska 
panoga v veliki meri prispeva h 
gospodarski rasti, delovnim mestom in 
blaginji;

Or.sv

Predlog spremembe 47
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, kako pomembno vlogo imajo 
gozdovi pri regionalnem razvoju, zlasti na 
podeželskih območjih, kjer gozdarska 
panoga v veliki meri prispeva h 
gospodarski rasti, delovnim mestom in
blaginji; 

6. poudarja, kako pomembno vlogo imajo 
gozdovi pri regionalnem razvoju, zlasti na 
podeželskih območjih, kjer gozdarska 
panoga v veliki meri prispeva h 
gospodarski rasti, delovnim mestom,
blaginji in privlačnosti regij;

Or.fr

Predlog spremembe 48
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, kako pomembno vlogo imajo 
gozdovi pri regionalnem razvoju, zlasti na 
podeželskih območjih, kjer gozdarska 
panoga v veliki meri prispeva h 
gospodarski rasti, delovnim mestom in 
blaginji;

6. poudarja, kako pomembno vlogo imajo 
gozdovi pri regionalnem razvoju, zlasti na 
podeželskih območjih, kjer gozdarska 
panoga v veliki meri prispeva h 
gospodarski in družbeni rasti, delovnim 
mestom in blaginji;
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Or.el

Predlog spremembe 49
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da bi morale gozdarske 
politike, glede na to, da gozdarska 
zakonodaja vpliva na milijone malih 
lastnikov gozdov, vedno iskati ravnotežje 
med upoštevanjem premoženjskih pravic 
lastnikov in zahtevami po skrbi za javno 
dobro;

Or.en

Predlog spremembe 50
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da je gozdarstvo naravni del 
celostne podeželske in regionalne politike, 
kar je dejstvo, ki ga je treba upoštevati v 
razpravah o prihodnosti skupne kmetijske 
politike po letu 2013, kakor tudi, da je 
treba določiti ukrepe, povezane z 
gozdarstvom;

Or.et

Predlog spremembe 51
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 6 α (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6α. priznava, da je vetrne parke v mnogih 
primerih moč postaviti na gozdnih 
območjih; meni, da so projekti na 
področju obnovljivih virov energije in 
varstva gozdov medsebojno dopolnjujoči 
se in ne nasprotujoči si ukrepi;

Or.el

Predlog spremembe 52
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. priznava pomen ohranjanja oziroma 
povečevanja gozdnih virov v EU za 
različne namene;

7. priznava pomen ohranjanja oziroma 
povečevanja gozdnih virov v EU za 
različne namene; meni, da so lahko lesne 
surovine ob ustrezni spremembi 
nizkoenergijski nadomestki za surovine, ki 
se jih pogosto uporablja v gradbeni in
drugih industrijah, zlasti za zlitine kovin, 
ki zahtevajo visok energijski vložek;

Or.pl

Predlog spremembe 53
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. priznava pomen ohranjanja oziroma
povečevanja gozdnih virov v EU za 
različne namene;

7. priznava pomen ohranjanja in
povečevanja gozdnih virov v EU, saj 
gozdovi in gozdne površine prinašajo 
pomembne družbene, gospodarske in 
okoljske koristi; ukrepi za varstvo takšnih 
območij se morajo tako osredotočiti na 
preprečevanje in prilagajanje na takšen 
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način, da območja ne izgubijo svojih 
produktivnih in naravnih funkcij;

Or.el

Predlog spremembe 54
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. priznava pomen ohranjanja oziroma
povečevanja gozdnih virov v EU za 
različne namene;

7. priznava pomen ohranjanja in 
povečevanja gozdnih virov v EU za 
različne namene, zlasti v državah članicah, 
ki jih bolj ogrožajo skrajne vremenske 
razmere in podnebne spremembe;

Or.el

Predlog spremembe 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. priznava pomen ohranjanja oziroma 
povečevanja gozdnih virov v EU za 
različne namene;

7. priznava pomen ohranjanja oziroma 
povečevanja gozdnih virov v EU za 
različne namene ob hkratni ohranitvi vseh 
funkcij gozdov: okoljske, produktivne in 
družbene;

Or.en

Predlog spremembe 56
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 7 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. priznava pomen ohranjanja oziroma
povečevanja gozdnih virov v EU za 
različne namene; 

7. priznava pomen ohranjanja in 
povečevanja gozdnih virov v EU za 
okoljske, gospodarske in družbene
namene;

Or.fr

Predlog spremembe 57
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja na pomen gozdarstva in 
panog, ki slonijo na gozdu, pri razvoju 
obnovljivih virov energije; poudarja, da 
ima ta sektor koristno vlogo pri soočanju z 
izzivom energijske učinkovitosti, ob 
upoštevanju uporabe gozdne biomase, 
lesa za energijo, drv, biogoriv in 
stavbnega lesa, ki prispeva k spodbujanju 
energijsko varčnih hiš, ter uporabe 
soproizvodnje pri izkoriščanju lesnih 
odpadkov;

Or.fr

Predlog spremembe 58
Maria Da Graça Carvalho

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba za zagotovitev 
zakonitega trgovanja in varstva gozdov 
posebno pozornost nameniti dobavni 
verigi surovin in proizvodov; poudarja, da 
bi upravljanje dobavnih verig lahko 
pripomoglo k pravičnejšim konkurenčnim 
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pogojem, kar pa je odvisno od sodelovanja 
zainteresiranih strani in skupnih 
prizadevanj;

Or.en

Predlog spremembe 59
Satu Hassi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva k pozornemu spremljanju in 
skrbnemu nadzoru gozdnih virov, s čimer 
bi zagotovili, da strategije za bioenergijo 
in morebitno povečanje stopnje 
izkoriščanja gozdov za potrebe biomase ne 
bi povzročili izčrpanja zmogljivosti gozdov 
za skladiščenje ogljika in ovirali ciljev, 
povezanih s podnebnimi spremembami;

Or.en

Predlog spremembe 60
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja nesporen pomen gozdnih 
območij, ki varujejo človekov življenjski 
prostor pred negativnimi vplivi naravnih 
pojavov, za javno varnost;

Or.en

Predlog spremembe 61
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja na potrebo po ponovni 
oživitvi gozdarstva in industrij, ki slonijo 
na gozdu, s pomočjo informacijske 
politike, namenjene spodbujanju porabe 
in trajnostne rabe lesa; opozarja na 
možnosti za rast tega sektorja;

Or.fr

Predlog spremembe 62
Maria Da Graça Carvalho

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. opozarja, da je pomembno, da 
poslovni svet prizna verodostojnost, 
medijsko pozornost in druge finančne 
koristi, ki jih lahko doseže z 
vključevanjem v ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in varstvo gozdov;

Or.en

Predlog spremembe 63
Maria Da Graça Carvalho

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poudarja pomen izmenjave najboljših 
praks o tem, kako lahko podjetja in 
industrijske panoge z uporabo pristopa, ki 
upošteva življenjski krog, prispevajo k 
ciljem na področju biotske raznovrstnosti 
in kako lahko zgradijo povezavo med 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti in 
ustvarjanjem prihodka; hkrati bi bilo 
treba z izobraževalnimi programi, ki 
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ustvarjajo potrebo po biotski 
raznovrstnosti prijaznem blagu in 
storitvah, posvetiti ustrezno pozornost 
potrošnikom;

Or.en

Predlog spremembe 64
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva k nadaljnjemu ukrepanju pri 
raziskovanju, izobraževanju in obveščanju 
v zvezi s tveganjem, povezanim s 
podnebnimi spremembami za gozdove in 
gozdarsko panogo ter za dolgoročno 
načrtovanje gozdarske industrije, regij in 
držav članic;

8. poziva k nadaljnjemu ukrepanju pri 
raziskovanju, izobraževanju in obveščanju 
v zvezi s tveganjem, povezanim s 
podnebnimi spremembami za gozdove in 
gozdarsko panogo, ter k dolgoročnemu 
načrtovanju gozdarske industrije, regij in 
držav članic; poudarja potrebo po boljšem 
usklajevanju evropskih in nacionalnih 
raziskovalnih programov na zgoraj 
omenjenih področjih; poziva Komisijo, 
naj preuči možnost oblikovanja 
referenčne spletne strani z digitalnim 
kartiranjem gozdnih območij in njihovih 
odobrenih rab, območij NATURA in 
redkih ekosistemov, da bi zagotovili 
vladnim službam, državljanom in 
podjetjem boljše informacije;

Or.el

Predlog spremembe 65
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva k nadaljnjemu ukrepanju pri 
raziskovanju, izobraževanju in obveščanju 
v zvezi s tveganjem, povezanim s 

8. ugotavlja, da ima EU nesporno 
strokovno znanje na področju gozdarstva, 
ki izhaja iz dolgoletnih tradicionalnih 
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podnebnimi spremembami za gozdove in 
gozdarsko panogo ter za dolgoročno 
načrtovanje gozdarske industrije, regij in 
držav članic;

gozdarskih praks; kljub vsemu poziva k 
nadaljnjemu ukrepanju pri raziskovanju, 
usposabljanju in obveščanju v zvezi s 
tveganjem, povezanim s podnebnimi 
spremembami za gozdove in gozdarsko 
panogo, ter k dolgoročnemu načrtovanju
gozdarske industrije, regij in držav članic;

Or.fr

Predlog spremembe 66
Satu Hassi

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva k nadaljnjemu ukrepanju pri 
raziskovanju, izobraževanju in obveščanju 
v zvezi s tveganjem, povezanim s 
podnebnimi spremembami za gozdove in 
gozdarsko panogo ter za dolgoročno 
načrtovanje gozdarske industrije, regij in 
držav članic;

8. poziva k nadaljnjemu ukrepanju pri 
raziskovanju, izobraževanju in obveščanju 
v zvezi s tveganjem, povezanim s 
podnebnimi spremembami za gozdove in 
gozdarsko panogo, ter k dolgoročnemu 
načrtovanju držav članic, regionalnih 
organov, Komisije in gozdarske industrije 
v tesnem sodelovanju z akterji civilne 
družbe, pa tudi z nevladnimi 
organizacijami in raziskovalnimi instituti;

Or.en

Predlog spremembe 67
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva k nadaljnjemu ukrepanju pri 
raziskovanju, izobraževanju in obveščanju 
v zvezi s tveganjem, povezanim s 
podnebnimi spremembami za gozdove in 
gozdarsko panogo ter za dolgoročno 
načrtovanje gozdarske industrije, regij in 
držav članic;

8. poziva k nadaljnjemu ukrepanju pri 
raziskovanju, izobraževanju in obveščanju 
v zvezi s tveganjem, povezanim s 
podnebnimi spremembami za gozdove in 
gozdarsko panogo, ter k dolgoročnemu 
načrtovanju gozdarske industrije, regij in 
držav članic; meni, da so raziskave za 
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določitev optimalne gozdne strukture z 
vidika absorpcije ogljikovega dioksida 
ključnega pomena;

Or.pl

Predlog spremembe 68
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva k nadaljnjemu ukrepanju pri 
raziskovanju, izobraževanju in obveščanju 
v zvezi s tveganjem, povezanim s 
podnebnimi spremembami za gozdove in 
gozdarsko panogo ter za dolgoročno 
načrtovanje gozdarske industrije, regij in 
držav članic;

8. poziva k nadaljnjemu ukrepanju pri 
prognostičnem raziskovanju, 
izobraževanju in obveščanju v zvezi s 
tveganjem, povezanim s podnebnimi 
spremembami za gozdove in gozdarsko 
panogo, ter k dolgoročnemu načrtovanju
gozdarske industrije, regij in držav članic;

Or.en

Predlog spremembe 69
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva k izvedbi ukrepov, ki bi jih EU 
in države članice financirale skupaj, da bi 
spodbudili ukrepe, katerih namen je 
preprečevanje tveganj za trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi, ki jih lahko 
povzročijo podnebne spremembe in 
naraščajoči pritisk prebivalstva;

Or.fr
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Predlog spremembe 70
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da lahko prilagodljivost 
gozdov z vidika globalnih podnebnih 
sprememb pozitivno učinkuje na gozdne 
komplekse in gozdarsko panogo, zato 
poziva k večji finančni podpori za 
raziskave na področju zmožnosti 
prilagajanja;

Or.en

Predlog spremembe 71
András Gyürk

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da si je treba bolj prizadevati 
za usklajevanje in obveščanje v EU in med 
EU in državami članicami, ter zavzema 
stališče, da bi bilo to mogoče deloma 
doseči, če bi Komisija združila vse svoje 
dejavnosti, povezane z gozdarstvom, v eni 
enoti, po možnosti znotraj Generalnega 
direktorata za podjetništvo ali 
Generalnega direktorata za kmetijstvo.

9. poudarja, da si je treba bolj prizadevati 
za usklajevanje in obveščanje v EU in med 
EU in državami članicami; zavzema 
stališče, da bi bilo to mogoče deloma 
doseči, če bi Generalni direktorat za 
kmetijstvo Komisije prevzel dejavno 
usklajevalno vlogo v zvezi z vsemi 
dejavnostmi, povezanimi z gozdarstvom.

Or.hu

Predlog spremembe 72
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 9 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da si je treba bolj prizadevati 
za usklajevanje in obveščanje v EU in med 
EU in državami članicami, ter zavzema 
stališče, da bi bilo to mogoče deloma 
doseči, če bi Komisija združila vse svoje 
dejavnosti, povezane z gozdarstvom, v eni 
enoti, po možnosti znotraj Generalnega 
direktorata za podjetništvo ali 
Generalnega direktorata za kmetijstvo.

9. poudarja, da si je treba bolj prizadevati 
za usklajevanje in obveščanje v EU in med 
EU in državami članicami, ter zavzema 
stališče, da bi bilo to mogoče deloma 
doseči, če bi Komisija združila vse svoje 
dejavnosti, povezane z gozdarstvom, v eni 
enoti.

Or.et

Predlog spremembe 73
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da si je treba bolj prizadevati 
za usklajevanje in obveščanje v EU in med 
EU in državami članicami, ter zavzema 
stališče, da bi bilo to mogoče deloma 
doseči, če bi Komisija združila vse svoje 
dejavnosti, povezane z gozdarstvom, v eni 
enoti, po možnosti znotraj Generalnega 
direktorata za podjetništvo ali 
Generalnega direktorata za kmetijstvo.

9. poudarja, da si je treba bolj prizadevati 
za usklajevanje in obveščanje v EU in med 
EU in državami članicami, ter zavzema 
stališče, da bi bilo to mogoče deloma 
doseči, če bi Komisija združila vse svoje 
dejavnosti, povezane z gozdarstvom, v eni 
enoti.

Or.el

Predlog spremembe 74
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da si je treba bolj prizadevati 
za usklajevanje in obveščanje v EU in med 
EU in državami članicami, ter zavzema 

9. poudarja, da si je treba bolj prizadevati 
za usklajevanje in obveščanje v EU in med 
EU in državami članicami, ter zavzema 
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stališče, da bi bilo to mogoče deloma 
doseči, če bi Komisija združila vse svoje 
dejavnosti, povezane z gozdarstvom, v eni 
enoti, po možnosti znotraj Generalnega 
direktorata za podjetništvo ali 
Generalnega direktorata za kmetijstvo.

stališče, da bi bilo to mogoče deloma 
doseči, če bi Komisija združila vse svoje 
dejavnosti, povezane z gozdarstvom, v eni 
enoti.

Or.el

Predlog spremembe 75
Satu Hassi

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da si je treba bolj prizadevati 
za usklajevanje in obveščanje v EU in med 
EU in državami članicami, ter zavzema 
stališče, da bi bilo to mogoče deloma 
doseči, če bi Komisija združila vse svoje 
dejavnosti, povezane z gozdarstvom, v eni 
enoti, po možnosti znotraj Generalnega 
direktorata za podjetništvo ali 
Generalnega direktorata za kmetijstvo.

9. poudarja, da si je treba bolj prizadevati 
za usklajevanje in obveščanje v EU in med 
EU in državami članicami, ter zavzema 
stališče, da bi bilo to mogoče deloma 
doseči, če bi Komisija združila vse svoje 
dejavnosti, povezane z gozdarstvom, v eni 
enoti.

Or.en

Predlog spremembe 76
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. meni, da bi moralo biti industrijsko 
izkoriščanje virov lesa kot kemične 
surovine ali polizdelka za izdelavo 
gradbenih materialov v prvi vrsti omejeno 
na gozdne nasade; opozarja na škodljive 
učinke privatizacije naravnega bogastva 
držav članic, kot so gozdovi;

Or.pl
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Predlog spremembe 77
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 9 α (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj pripravi in 
spremlja kazalnike v zvezi z gozdovi in 
njihovimi funkcijami (npr. obseg gozdov, 
sposobnost obnavljanja, količina
podtalnice, stopnje erozije, območja za 
ponovno pogozdovanje itd.) na evropski in 
nacionalni ravni;

Or.el

Predlog spremembe 78
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Romana Jordan Cizelj

Osnutek mnenja
Odstavek 9a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. opozarja na potrebo, da bi z dejavnim 
sodelovanjem lokalnih in regionalnih 
ustanov in z izmenjavo najboljših praks 
med državami članicami oblikovali 
strategije s finančnimi instrumenti za 
doseganje svetovnih in evropskih ciljev s 
področja biotske raznovrstnosti;

Or.en

Predlog spremembe 79
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da je v sušnih območjih in 
regijah, ki jim grozi dezertifikacija, 
potrebno ponovno pogozdovanje s 
produktivnimi vrstami, saj bo koristilo 
prebivalcem in zagotovilo njihovo 
sodelovanje pri varovanju gozdov in boju 
proti požarom; 

Or.es

Predlog spremembe 80
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. priznava, da so v mediteranskih 
državah gozdovi še posebej pomembni 
zaradi svoje zmožnosti zniževanja 
temperatur in uravnavanja kroženja vode, 
zato meni, da bi morale biti pred 
ponovnim pogozdovanjem izvedene 
znanstvene študije za določitev vrst in 
območij, ki so najprimernejša za 
ohranjanje tal in zajetje deževnice;

Or.es

Predlog spremembe 81
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. spodbuja države članice in Komisijo, 
naj nadaljujejo s prizadevanji za odpravo 
nezakonite sečnje in trgovine s tako 
pridobljenim lesom, saj bodo s tem 
pripomogle k preprečevanju krčenja 
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gozdov, propadanja gozdov in izgube 
biotske raznovrstnosti;

Or.es

Predlog spremembe 82
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9d. meni, da je treba gozdno-kmetijska 
drevesa zaradi njihovega pomena pri 
skladiščenju CO2 ocenjevati na enak 
način kot vse tradicionalne neproduktivne 
gozdove;

Or.es


