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Pozměňovací návrh 1
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter;

1. zdůrazňuje, že zemědělci stojí v 
centru produkce potravin, a jak toto 
odvětví závisí na přírodních zdrojích, jako 
jsou půda, voda a lesy; uvědomuje si, že 
lesy mají multifunkční charakter, 
zdůrazňuje, že uznání tohoto 
multifunkčního charakteru je zásadní pro 
řádné obhospodařování našich lesů a že 
ekonomické, sociální a environmentální 
aspekty jsou všechny provázané a jsou na 
sobě vzájemně závislé;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter;

1. zdůrazňuje že důležitá úloha, 
kterou hrají zemědělci v produkci potravin 
nicméně závisí na přírodních zdrojích, jako 
jsou půda, voda a lesy; uvědomuje si, že 
lesy mají multifunkční charakter, zajišťují 
funkce v ekosystému, které sahají od 
podpůrných a regulačních služeb po 
služby v oblasti kultury a zásobování, a 
také stanoviště pro více než 3/4 
suchozemské biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
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Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter;

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter a že poskytují 
četné služby, od tradiční produkce dřeva a 
dalších produktů, po přínosy pro životní 
prostředí, jako je pohlcování a ukládání 
uhlíku, předcházení půdní erozi a lepší 
kvalita vzduchu a vody;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter;

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy.  Uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter, a také že je 
nezbytné podporovat nové postupy, které 
evropští zemědělci zavedli v posledních 
letech, jako je vysazování živých plotů a 
využívání agrolesnických technik;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Maria Noichl

Návrh stanoviska
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Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter;

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter, a zdůrazňuje 
význam lesů pro biologickou rozmanitost, 
kvalitu vody, ukládání uhlíku a 
předcházení půdní erozi, spolu s dalšími 
významnými ekosystémovými službami;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Clara 
Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter;

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter, a zdůrazňuje, 
že je nezbytný holistický a soudržný 
přístup k ochraně, obnově a 
obhospodařování lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Carmen Avram, Attila Ara-
Kovács

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
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hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter;

hrají zemědělci v zemědělské produkci a 
výrobě potravin, a jak toto závisí na 
přírodních zdrojích, jako jsou půda, voda a 
lesy; uvědomuje si, že lesy mají 
multifunkční charakter a že jsou vzájemně 
závislé s ostatními ekosystémy a jejich 
jednotlivými prvky;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter;

1. zdůrazňuje zásadní úlohu, kterou 
hrají zemědělci při zajišťování našich 
základních potřeb: to znamená produkce 
potravin, s přihlédnutím k současné 
situaci, a jak toto závisí na přírodních 
zdrojích, jako jsou půda, voda a lesy; 
uvědomuje si, že lesy mají multifunkční 
charakter;

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda, voda a lesy; uvědomuje si, že lesy 
mají multifunkční charakter;

1. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
hrají zemědělci v produkci potravin a jak 
toto závisí na přírodních zdrojích, jako jsou 
půda a voda; uvědomuje si, že lesy mají 
multifunkční charakter;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je hluboce znepokojen tím, že 
navzdory úsilí EU a jejích členských států 
není pravděpodobné, že bude splněn 
závazek EU přijatý v rámci cílů 
udržitelného rozvoje, a to zastavit 
odlesňování do roku 2020, a proto 
důrazně podporuje návrh Komise posílit 
opatření na ochranu a obnovu světových 
lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že zemědělci jsou si 
vědomi závislosti na lesích, které 
vzhledem k jejich příslušným 
ekologickým, ekonomickým a sociálním 
funkcím považují za nedílnou a nezbytnou 
součást krajiny, a že se zemědělci stejně 
jako v minulosti snaží lesy chránit, 
využívat a obnovovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Christine Schneider, Norbert Lins

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že lesy pokrývají 30 % 
zemského povrchu a že se na této ploše 
nachází 80 % biologické rozmanitosti; 
zachování a udržitelné aktivní 
hospodaření s lesy na Zemi představuje 
aktivní ochranu klimatu a ústřední prvek 
hospodářského zájmu pro naši společnost 
a pro venkovské oblasti;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že hlavní příčinou 
odlesňování v tropických oblastech je 
rozsáhlé průmyslové zemědělství a že 
zvláště tyto oblasti mají existenciální 
význam v boji proti změně klimatu a musí 
proto být odpovídajícím způsobem 
chráněny;1a

_________________
1a Viz též: IOP science: Trendy v rozsahu 
případů odlesňování v tropických 
oblastech signalizují rostoucí převahu 
klíčových faktorů průmyslu

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1a. připomíná, že oproti obecně 
rozšířené domněnce se zemědělství v 
Evropě nerozšiřuje na úkor lesů. 
Konstatuje mimoto, že Evropa je jediný 
kontinent, kde se rozloha lesů zvětšuje, a 
že v současnosti zaujímá přibližně 180 
milionů hektarů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že přibližně 80 % 
odlesňování na světě způsobuje 
rozšiřování půdních ploch k 
zemědělskému využívání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. poukazuje na to, že čtyři hlavní 
systémy certifikace pro palmový olej 
(RSPO14, ISCC15, MSPO16, ISPO17) se 
výrazně liší, pokud jde o jejich požadavky, 
efektivitu, přijetí na trhu a 
transparentnost, že byly zjištěny 
nesrovnalosti při jejich provádění a 
prosazování a že žádný z těchto systémů 
nepokrývá všechny environmentální a 
sociální otázky, které jsou obsaženy v 
politických cílech EU a OSN; naléhavě 
vyzývá k tomu, aby byly systémy 
certifikace upraveny odpovídajícím 
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způsobem a aby se naléhavě zajistily 
dodavatelské řetězce bez odlesňování;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že EU je 
nejvýznamnějším dovozcem zboží 
spojeného s odlesňováním, a to v 
souvislosti s rostlinnými a živočišnými 
produkty, přičemž se jako nejvýznamnější 
příčiny odlesňování uvádí maso a sója; 
domnívá se, že EU musí řešit a snížit svou 
poptávku po komoditách, které jsou 
rizikem pro lesy, a to prosazováním stravy 
založené na místních a primárně 
rostlinných produktech a podmíněním 
podpory pro zemědělce používáním 
vstupních surovin ze zákonných a 
udržitelných zdrojů, s důrazem na luční 
systémy pastvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyjadřuje politování nad tím, že se 
zároveň zneklidňující rychlostí zmenšují 
lesy v Asii a Americe. Žádá, aby byl tento 
stav věci zohledněn v našich obchodních 
vztazích se zeměmi z těchto zeměpisných 
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oblastí, aby na evropském trhu již nebyl 
akceptován žádný zemědělský produkt 
pocházející přímo z odlesňování ve třetích 
zemích, přičemž se jedná zejména o 
bílkovinné plodiny a živočišné produkty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že odlesňování v 
deštných pralesích vlivem změny ve 
využívání půdy snižuje potenciál ukládání 
uhlíku a tím významně přispívá ke 
zvyšování emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že emise skleníkových 
plynů ze zemědělství, lesnictví a rybářství 
se za posledních padesát let téměř 
zdvojnásobily a že by se mohly do roku 
2050 zvýšit o dalších 30 %, pokud 
nebudou přijata odpovídající a účinná 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Maria Noichl
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Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že stávající právní 
předpisy a prováděcí pravidla o 
environmentální a sociální udržitelnosti 
produkce palmového oleje se často 
vymáhají pouze selektivně, neúplně, nebo 
že jsou neúčinné;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. zdůrazňuje, že rozsáhlé ničení 
lesních ekosystémů pokračuje 
alarmujícím tempem a že hlavní příčinou 
je zvyšující se využívání půdy pro 
pěstování zemědělských produktů, 
přičemž tento proces naopak podporuje 
zvýšená poptávka po živočišných 
produktech a biopalivech;1a poukazuje v 
této souvislosti na význam udržitelnějšího 
stravování;
_________________
1a Viz také dohodu o biologické 
rozmanitosti z roku 2010.

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že úloha zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 
populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení, řešení přírodních 
škodlivých činitelů a zmírňování změny 
klimatu;

2. konstatuje, že úloha zemědělství a 
předcházení potravinovým ztrátám a 
plýtvání potravinami se rozšiřuje, protože 
světová populace roste; bere se 
znepokojením na vědomí odhad, že se 14 
procent světových potravin ztrácí při 
sklizni, porážce a zpracování1a; domnívá 
se proto, že všechna další opatření musí 
řešit otázky, jako je prevence ztrát v 
potravinovém řetězci, neudržitelného 
využívání půdy a postupů řízení, řešení 
přírodních škodlivých činitelů a 
zmírňování změny klimatu;

_________________
1a http://www.fao.org/food-loss-and-food-
waste/en/

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že úloha zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 
populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení, řešení přírodních 
škodlivých činitelů a zmírňování změny 
klimatu;

2. konstatuje, že úloha zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 
populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
schopnost urychleně reagovat na krize, 
které by mohly zapříčinit nedostatek 
potravin, prevence neudržitelného 
využívání půdy a postupů řízení, řešení 
přírodních škodlivých činitelů a 
zmírňování změny klimatu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Pär Holmgren
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že úloha zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 
populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení, řešení přírodních 
škodlivých činitelů a zmírňování změny 
klimatu;

2. konstatuje, že úloha udržitelného 
zemědělství je klíčová, protože rostoucí 
světová populace vyžaduje dostatečně 
výživnou produkci potravin a zároveň 
zmírnění změny klimatu; domnívá se 
proto, že všechna další opatření musí 
soudržným způsobem řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení, řešení přírodních 
škodlivých činitelů, omezení plýtvání 
potravinami a zmírňování změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Carmen Avram, Attila Ara-
Kovács

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že úloha zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 
populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení, řešení přírodních 
škodlivých činitelů a zmírňování změny 
klimatu;

2. konstatuje, že sociální a 
ekonomický význam zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 
populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin a zemědělských komodit; 
domnívá se proto, že všechna další opatření 
musí řešit otázky, jako je prevence 
neudržitelného využívání půdy a postupů 
řízení, řešení přírodních škodlivých činitelů 
a zmírňování změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Petri Sarvamaa
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že úloha zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 
populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení, řešení přírodních 
škodlivých činitelů a zmírňování změny 
klimatu;

2. konstatuje, že úloha zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 
populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení, řešení problematiky 
globálního odlesňování, řešení přírodních 
škodlivých činitelů a také zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se této 
změně;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že úloha zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 
populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení, řešení přírodních 
škodlivých činitelů a zmírňování změny 
klimatu;

2. uznává význam řádného 
obhospodařování lesů a zemědělského 
hospodaření; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení, řešení přírodních 
škodlivých činitelů a zmírňování změny 
klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že úloha zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 
populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení, řešení přírodních 
škodlivých činitelů a zmírňování změny 
klimatu;

2. konstatuje, že úloha udržitelného 
zemědělství se rozšiřuje, neboť 
celosvětovou zemědělskou produkci 
ohrožují dopady klimatické změny a 
intenzivní zemědělská činnost prováděná 
po desetiletí; domnívá se proto, že hlavním 
cílem všech dalších opatření musí být 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení a zmírňování změny 
klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že úloha zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 
populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení, řešení přírodních 
škodlivých činitelů a zmírňování změny 
klimatu;

2. zdůrazňuje význam podpory 
agroekologie a udržitelné zemědělské 
produkce na celosvětové úrovni; domnívá 
se proto, že všechna další opatření musí 
řešit otázky, jako je prevence 
neudržitelného využívání půdy a postupů 
řízení, řešení přírodních škodlivých činitelů 
a zmírňování změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že úloha zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 

2. konstatuje, že úloha zemědělství se 
rozšiřuje, protože rostoucí světová 
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populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení, řešení přírodních 
škodlivých činitelů a zmírňování změny 
klimatu;

populace vyžaduje zvýšenou produkci 
potravin; domnívá se proto, že všechna 
další opatření musí řešit otázky, jako je 
prevence neudržitelného využívání půdy a 
postupů řízení a řešení přírodních, 
environmentálních a biologických 
škodlivých činitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje na nedostatky v EU 
povolených a uznávaných systémů 
vydávání osvědčení o udržitelnosti 
biopaliv, které byly odhaleny ve zprávě 
Evropského účetního dvora z roku 2016 a 
které se týkají zejména započtení nepřímé 
změny využívání půdy, sledovatelnosti a 
pracovních podmínek; vyjadřuje 
politování nad tím, že za situace, kdy jsou 
stanovena takto nedostatečná kritéria 
udržitelnosti, se od začátku platnosti 
poslední směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie zvýšil dovoz palmového 
oleje do EU šestinásobně, přičemž 
polovina z dováženého množství se 
používá při výrobě bionafty;  zdůrazňuje, 
že dostatečná kritéria udržitelnosti 
neobsahuje ani směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie II, a přispívá proto k 
přímé a nepřímé změně ve využívání půdy 
včetně odlesňování; uznává úsilí Komise, 
které vynakládá na identifikaci biopaliv s 
vysokým rizikem nepřímé změny ve 
využívání půdy, avšak znepokojují jej 
mezery v příslušném aktu v přenesené 
pravomoci a skutečnost, že k těmto 
biopalivům nebyla zařazena sója, přestože 
u ní byla prokázána spojitost s 
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odlesňováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Christine Schneider, Norbert Lins

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje na Prohlášení o 
významu lesů pro klima, které bylo 
mezinárodním společenstvím přijato na 
klimatické konferenci v Katovicích dne 
12. prosince 2018; prohlášení klade důraz 
na význam využívání lesů a dřeva pro 
ochranu klimatu a zasazuje tyto otázky do 
kontextu jiných mezinárodních cílů a 
rozhodnutí týkajících se lesů; těchto cílů 
lze dosáhnout pouze prostřednictvím 
multifunkčního a aktivního 
obhospodařování lesů; to znamená 
obhospodařování, které zohlední a 
vzájemně vyváží všechny cíle týkající se 
lesů, jako je skladování uhlíku, ochrana 
druhů a půdy, těžba surovin, rekreace a 
výroba potravin;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že s odlesňováním jsou 
spojeny závažné environmentální a 
sociální dopady, včetně ztráty biologické 
rozmanitosti v důsledku ničení a tříštění 
přírodních stanovišť (včetně přírodních 
stanovišť ohrožených druhů) a 
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negativního vlivu na životy místních 
komunit, který je dán nedodržováním 
jejich práv a zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že lesnictví má spolu 
se zemědělstvím zásadní úlohu v 
hospodaření s přírodními zdroji a 
využívání půdy ve venkovských oblastech 
v EU i ve světě; uznává, že mezi členskými 
státy existují rozdíly jak v 
obhospodařování lesů, vlastnictví lesů a 
agrolesnictví, tak v jejich možnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. trvá na zavedení některých forem 
podpory programů rehabilitace 
degradovaných půd nevhodných pro 
zemědělství a jejich začlenění do lesa nebo 
zemědělského cyklu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Anja Hazekamp, Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje pozitivní přínos 
digitalizace při zvyšování účinnosti a 
snižování míry chyb a byrokracie; 

zdůrazňuje, že i v EU dochází k 
úbytku biologické rozmanitosti, a to v 
důsledku intenzivních zemědělských a 
lesnických postupů, které vedou k 
systematické degradaci lesů v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nutné podporovat 
spotřebu udržitelně získávaného zboží, a to 
zavedením systému označování a 
certifikace produktů dovážených do EU, 
jejichž produkce není spojena s 
odlesňováním, a zahrnutím aspektu 
odlesňování do obchodních dohod EU a 
dalších mnohostranných dohod;

3. žádá, aby se zamezilo tomu, aby na 
trh EU vstupovaly produkty, které 
přispívají k odlesňování, a to uložením 
povinnosti náležité péče společnostem, 
které na trh EU uvádějí komodity spojené 
s rizikem odlesňování; vyzývá k tomu, aby 
se nejprve upravila pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek, a to tak, aby 
zahrnovala povinnosti náležité péče pro 
budoucí dodavatele;  zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit pouze spotřebu udržitelně 
získávaného zboží, a to tím, že se zlepší 
sledovatelnost a transparentnost v 
dodavatelském řetězci a zabrání takovým 
praktikám, jako je "cattle laundering" 
(či-li "praní skotu", manipulace s 
původem zvířat), které využívají situace 
nedostatečného trasování; beze na vědomí 
možnost zavedení systému označování a 
certifikace produktů dovážených do EU, 
avšak připomíná špatné zkušenosti s 
chybnými systémy certifikace a 
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nedostatečnými dobrovolnými iniciativami 
označování; zdůrazňuje, že podmínky 
produkce bez odlesňování je třeba 
začleňovat do obchodních dohod EU a 
dalších mnohostranných dohod, aby se 
zajistil jednotný postup;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Sylwia Spurek, Carmen Avram, Attila 
Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nutné podporovat 
spotřebu udržitelně získávaného zboží, a to 
zavedením systému označování a 
certifikace produktů dovážených do EU, 
jejichž produkce není spojena s 
odlesňováním, a zahrnutím aspektu 
odlesňování do obchodních dohod EU a 
dalších mnohostranných dohod;

3. zdůrazňuje, že je nutné podporovat 
používání udržitelně získávaného zboží, a 
to zavedením a podporou používání 
systému označování a certifikace produktů 
dovážených do EU, jejichž produkce není 
spojena s odlesňováním, a zahrnutím 
aspektu odlesňování do obchodních dohod 
EU a dalších mnohostranných dohod; 
poznamenává, že v některých zemích již 
existují systémy označování (např. FSC); 
je však toho názoru, že jednotný systém by 
přispěl jak ke zvýšení informovanosti, tak 
k získání kvantitativního přehledu o 
celosvětových trendech;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nutné podporovat 
spotřebu udržitelně získávaného zboží, a to 
zavedením systému označování a 

3. zdůrazňuje, že je nutné podporovat 
spotřebu udržitelně získávaného zboží, a to 
zavedením systému označování a 
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certifikace produktů dovážených do EU, 
jejichž produkce není spojena s 
odlesňováním, a zahrnutím aspektu 
odlesňování do obchodních dohod EU a 
dalších mnohostranných dohod;

certifikace produktů dovážených do EU, 
jejichž produkce není spojena s 
odlesňováním, a zahrnutím aspektu 
odlesňování do obchodních dohod EU a 
dalších mnohostranných dohod; 
doporučuje zavedení systému 
sledovatelnosti produktů dovážených do 
EU, aby bylo zajištěno dodržování 
potravinových a environmentálních 
norem kvality a bezpečnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 41
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nutné podporovat 
spotřebu udržitelně získávaného zboží, a to 
zavedením systému označování a 
certifikace produktů dovážených do EU, 
jejichž produkce není spojena s 
odlesňováním, a zahrnutím aspektu 
odlesňování do obchodních dohod EU a 
dalších mnohostranných dohod;

3. zdůrazňuje, že je nutné i nadále 
podporovat udržitelnou bioekonomiku, 
nezbytné nahrazování fosilních materiálů 
a spotřebu udržitelně získávaného zboží, a 
to zavedením systému označování a 
certifikace produktů dovážených do EU, 
jejichž produkce není spojena s 
odlesňováním, a zahrnutím aspektu 
odlesňování do obchodních dohod EU a 
dalších mnohostranných dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nutné podporovat 
spotřebu udržitelně získávaného zboží, a to 

3. zdůrazňuje, že je nutné 
upřednostňovat spotřebu udržitelně 



AM\1202153CS.docx 23/53 PE650.344v01-00

CS

zavedením systému označování a 
certifikace produktů dovážených do EU, 
jejichž produkce není spojena s 
odlesňováním, a zahrnutím aspektu 
odlesňování do obchodních dohod EU a 
dalších mnohostranných dohod;

získávaného zboží, a to zavedením systému 
zeměpisného označování a certifikace 
produktů dovážených do EU, jejichž 
produkce není spojena s odlesňováním, 
nebo zachováním stávajících národních 
systémů, a zahrnutím aspektu odlesňování 
do obchodních dohod EU a dalších 
mnohostranných dohod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nutné podporovat 
spotřebu udržitelně získávaného zboží, a to 
zavedením systému označování a 
certifikace produktů dovážených do EU, 
jejichž produkce není spojena s 
odlesňováním, a zahrnutím aspektu 
odlesňování do obchodních dohod EU a 
dalších mnohostranných dohod;

3. zdůrazňuje, že je nutné podporovat 
spotřebu a výrobu udržitelně získávaného 
zboží, a to zavedením systému označování 
a certifikace produktů dovážených do EU, 
jejichž produkce není spojena s 
odlesňováním, a zahrnutím aspektu 
odlesňování do obchodních dohod EU a 
dalších mnohostranných dohod;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je potřeba zajistit 
přísná kritéria udržitelnosti bioenergetiky, 
aby se ochránily cenné ekosystémy před 
energeticky zaměřenou sklizní, 
poznamenává1a, že na konferenci COP23 
se ukázalo, že řada zemí bohatých na 
původní a vysoce biologicky rozmanité 
lesy a představujících polovinu světové 
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populace má v úmyslu využívat k výrobě 
energie dřevo a další rostlinné materiály; 
opakuje, že EU se musí postavit do čela 
úsilí o zajištění toho, aby se nejednalo o 
politickou linii, která decimuje 
ekosystémy, a aby byla obnovitelná 
energie skutečně obnovitelná a 
nízkouhlíková;
_________________
1a Doyle, A. & Roche, A. Nineteen nations 
say they’ll use more bioenergy to slow 
climate change. Reuters. Dokument je 
dostupný na adrese: 
http://www.reuters.com/article/us-
climatechange-accord-biofuels/nineteen-
nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-
slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO 
(2017).

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že dohody o volném 
obchodu by měly zahrnovat závazná a 
vymahatelná ustanovení týkající se 
ochrany lesů a ochrany před porušováním 
lidských práv, zejména vlastnických práv 
k půdě patřící komunitám; vyjadřuje 
politování nad tím, že se touto zásadou 
neřídila jednání o dohodě se zeměmi 
Mercosur, a to navzdory skutečnosti, že z 
odhadů Komise vyplývá, že značná část 
produkce spojené s odlesňováním, která je 
součástí spotřeby EU, pocházela z 
Brazílie; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že je nezbytné snížit v 
EU spotřebu dovážených produktů, které 
přispívají k odlesňování, a že za tímto 
účelem je kromě systému certifikace 
zásadní posílit spolupráci se třetími 
zeměmi, výrobci a dodavateli 
zemědělského zboží a podniknout další 
opatření na mezinárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že dovoz zemědělských 
produktů do EU ze zemí s deštnými 
pralesy i nadále přispívá k odlesňování, 
které s sebou nese závažné dopady v 
oblasti životního prostředí a lidských práv 
a v sociální oblasti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby pravidelně 
předkládala zprávu o trendech 
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odlesňování a využívání oblastí s vysokými 
emisemi uhlíku, jako jsou rašeliniště, ve 
třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje význam inkluzivních 
partnerství s třetími zeměmi pro posílení 
udržitelného hospodaření s půdou a 
udržitelného zemědělství a také dobré 
správy věcí veřejných zejména v držbě 
půdy a lesů, neboť se jedná o vládní 
odpovědnost v boji proti odlesňování, 
která nemůže být přiměřeně řešena pouze 
externími zúčastněnými stranami; 
připomíná, že partnerský vztah musí 
podporovat zlepšení veřejné správy, 
dodržování práv původních obyvatel, 
drobných zemědělců a místních komunit a 
umožňovat procesy za účasti více stran v 
producentských zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. je třeba podpořit dodavatelské 
řetězce nulového odlesňování s cílem 
zvýšit transparentnost a minimalizovat 
riziko odlesňování a degradace lesů 
spojené s dovozem některých 
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zemědělských produktů na trh EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že výroba palmového 
oleje v rámci komerčního zemědělství je 
hlavním faktorem přispívajícím k 
alarmujícímu rozsahu odlesňování v 
zemích jihovýchodní Asie a že pěstování 
sóji pro krmivo zase přispívá k 
odlesňování v Jižní Americe;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je třeba do 
budoucích obchodních dohod začlenit 
ochranné doložky, které EU umožní 
pozastavit dovoz příslušných produktů z 
regionů nebo zemí, kde dochází k 
odlesňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. naléhavě žádá Komisi, aby s cílem 
omezit environmentální dopad 
spotřebních návyků EU, které přispívají k 
odlesňování a degradaci lesů ve třetích 
zemích, regulovala dovoz zemědělských 
komodit, jako je palmový olej, sója nebo 
hovězí maso, a podporovala globální cíle v 
oblasti klimatu a biologické rozmanitosti a 
udržitelnou výrobu a spotřebu potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vybízí k provádění podpůrných 
opatření zaměřených na zvýšení 
zemědělské produktivity v dotčených 
zemích s cílem snížit sociální a 
ekonomický tlak na odlesňování a 
využívání rašelinišť;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. má na zřeteli globální podporu 
ochrany světových lesních ekosystémů, 
včetně divoké fauny a flóry a jejich 
přírodních stanovišť, když vyzývá k 
okamžitým opatřením na ochranu lesů po 
celém světě a k zajištění udržitelných 
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globálních dodavatelských řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že v kontextu 
klimatické a environmentální nouze 
nestačí zavést systémy označování a 
certifikace pro produkty, které nejsou 
spojeny s odlesňováním; žádá, aby byl 
zakázán dovoz všech produktů, které 
celosvětově přispívají k odlesňování, na 
vnitřní trh EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 
provádění strategie EU v oblasti 
bílkovinných plodin a zajištění solidní 
produkce bílkovinných plodin v rámci EU;

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 
provádění strategie EU v oblasti 
bílkovinných plodin a zajištění solidní 
produkce bílkovinných plodin v rámci EU, 
aby se zkrátily dodavatelské řetězce, které 
podporují potravinovou soběstačnost jak 
EU, tak jejích partnerů; zdůrazňuje, že 
tato strategie by měla také zohlednit 
výživová doporučení, která jsou relevantní 
pro Evropu, a zahrnovat produkci 
rostlinných bílkovin určených k lidské 
spotřebě s cílem snížit konzumaci 
masných a mléčných výrobků, které 
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velkým dílem přispívají ke změně 
využívání půdy, mimo jiné i 
k odlesňování, a že v současnosti je více 
než 70 % zemědělské půdy v EU 
vyhrazeno na pěstování krmiv pro chovná 
zvířata; 

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 
provádění strategie EU v oblasti 
bílkovinných plodin a zajištění solidní 
produkce bílkovinných plodin v rámci EU;

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 
provádění strategie EU v oblasti 
bílkovinných plodin a zajištění solidní 
produkce bílkovinných plodin v rámci EU; 
doporučuje přejít na systém střídání 
plodin, který by měl být doplněn o 
podporu a odborné vedení zemědělců 
hospodařících v oblastech, které jsou 
vhodné pro pěstování všech bílkovinných 
plodin; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
standardní seznam bílkovinných plodin 
pro všechny členské státy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 
provádění strategie EU v oblasti 
bílkovinných plodin a zajištění solidní 

4. s politováním konstatuje, že 
současné programy, které mají 
propagovat pěstování bílkovinných plodin, 
jsou neúčinné; zdůrazňuje, že je nutné 
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produkce bílkovinných plodin v rámci 
EU;

dosáhnout dalšího významného pokroku v 
rozvíjení a provádění účinné strategie EU 
v oblasti bílkovinných plodin, která by 
měla současně zaručit bezpečné a 
ekonomicky životaschopné dodávky pro 
evropské chovatele; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 
provádění strategie EU v oblasti 
bílkovinných plodin a zajištění solidní 
produkce bílkovinných plodin v rámci EU;

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 
provádění strategie EU v oblasti 
bílkovinných plodin a zajištění solidní 
produkce bílkovinných plodin v rámci EU; 
v této souvislosti žádá, aby byla zavedena 
kritéria udržitelnosti pro dovoz 
rostlinných bílkovin1a;
_________________
1a Jak požaduje Evropský parlament, 
Evropská strategie na podporu 
bílkovinných plodin by měla v evropském 
zemědělství prosazovat pěstování 
bílkovinných a luštěninových plodin.

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Clara 
Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 
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provádění strategie EU v oblasti 
bílkovinných plodin a zajištění solidní 
produkce bílkovinných plodin v rámci EU;

provádění strategie EU v oblasti 
bílkovinných plodin a zajištění solidní 
produkce bílkovinných plodin v rámci EU, 
abychom snížili závislost na dovozu a 
zmírnili tlak na lesy v důsledku změny 
využívání půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 
provádění strategie EU v oblasti 
bílkovinných plodin a zajištění solidní 
produkce bílkovinných plodin v rámci EU;

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 
provádění strategie EU v oblasti 
bílkovinných plodin a zajištění solidní 
produkce bílkovinných plodin v rámci EU, 
aby se ve spojitosti s pěstováním těchto 
kultur zmírnila rizika odlesňování v 
jiných světových regionech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 
provádění strategie EU v oblasti 
bílkovinných plodin a zajištění solidní 
produkce bílkovinných plodin v rámci EU;

4. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout 
dalšího významného pokroku v rozvíjení a 
provádění strategie EU v oblasti bílkovin a 
zajištění solidní produkce bílkovin v rámci 
EU, abychom snížili závislost na dovozu a 
zmírnili tlak na lesy v důsledku změny 
využívání půdy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že chov 
hospodářských zvířat v EU, který je 
založen na dovážených krmivech, je 
jedním z hlavních hnacích motorů změny 
využívání půdy, a tak nepřímo zodpovědný 
za odlesňování a znehodnocování lesů na 
úkor přírodních stanovišť, ekosystémů a 
biologické rozmanitosti ve třetích zemích, 
zejména v Jižní Americe;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že obchodní dohoda se 
zeměmi Mercosuru, zejména pokud jde o 
dovoz masa a sóji, odporuje závazku EU k 
nulovému odlesňování a poškozuje lidská 
práva; naléhá na Komisi, aby plnila své 
cíle v oblasti klimatu a nulového 
odlesňování, a aby proto omezila dovoz 
sóji;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Návrh stanoviska
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Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vybízí Komisi, aby zajistila, že do 
právního rámce bude začleněna platforma 
propojující zainteresované strany, která 
bude v celém rozsahu zahrnovat všechny 
příslušné zúčastněné strany;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. všímá si pokračujícího dovozu 
palmového oleje do EU a jeho používání v 
široké škále odvětví, včetně 
potravinářského průmyslu; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že palmový olej je 
používán v některých produktech jako 
náhražka mléka, což může uvádět 
spotřebitele v omyl; se znepokojením 
konstatuje, že poptávka po produktech, 
jako je např. palmový olej, zvyšuje tlak na 
lesní plochy v citlivých regionech a na 
tamní komunity;

Or. bg

Pozměňovací návrh 68
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam dalšího 
rozvíjení stávajících systémů, jako je akční 

6. zdůrazňuje význam dalšího 
rozvíjení stávajících systémů, jako je akční 
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plán FLEGT, aby bylo umožněno 
předávání znalostí partnerům mimo EU a 
jejich vzdělávání;

plán FLEGT, aby bylo umožněno 
předávání znalostí partnerům mimo EU a 
jejich vzdělávání; doporučuje, aby EU 
aktivněji usilovala o uzavírání 
dobrovolných dohod o partnerství 
FLEGT, které se soustřeďují na zapojení 
organizací občanské společnosti, zejména 
domorodých obyvatel, místních komunit 
závislých na lesích, žen a obránců 
environmentálních práv; doporučuje, aby 
dobrovolné dohody o partnerství FLEGT 
šly příkladem a aby byly rozšířeny na 
zemědělské komodity ohrožující lesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Clara 
Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam dalšího 
rozvíjení stávajících systémů, jako je akční 
plán FLEGT, aby bylo umožněno 
předávání znalostí partnerům mimo EU a 
jejich vzdělávání;

6. zdůrazňuje význam dalšího 
rozvíjení stávajících systémů, jako je akční 
plán FLEGT, i platných právních 
předpisů, jako je program REDD+ a 
nařízení EU o dřevu, a prosazování 
stávajících dobrovolných systémů, aby se 
snížila administrativní zátěž členských 
států a aby se umožnilo předávání znalostí 
partnerům mimo EU a jejich vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam dalšího 6. zdůrazňuje význam dalšího 
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rozvíjení stávajících systémů, jako je akční 
plán FLEGT, aby bylo umožněno 
předávání znalostí partnerům mimo EU a 
jejich vzdělávání;

rozvíjení stávajících systémů, jako je akční 
plán FLEGT, aby bylo umožněno 
předávání znalostí partnerům mimo EU a 
jejich vzdělávání a aby se mezi 
partnerskými zeměmi EU zvýšila 
informovanost a pocit zodpovědnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 71
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam dalšího 
rozvíjení stávajících systémů, jako je akční 
plán FLEGT, aby bylo umožněno 
předávání znalostí partnerům mimo EU a 
jejich vzdělávání;

6. zdůrazňuje význam stávajících 
systémů, jako je nařízení EU o dřevu a 
akční plán FLEGT, pro předávání znalostí 
partnerům mimo EU a jejich vzdělávání a 
pro zajištění zákonné těžby dřeva;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižování potravinových ztrát v 
celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižovány potravinové ztráty v 
celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií; 
zdůrazňuje, že tyto cíle by mohly být 
splněny, pokud by byl zemědělcům 
umožněn snadný přístup k získávání 
nejvyspělejších, velmi precizních 
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organizacemi a předáváním znalostí; zemědělských technologií; domnívá se, že 
vysoká poptávka po potravinách by měla 
být řešena prostřednictvím technické 
pomoci, spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 73
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižování potravinových ztrát v 
celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik, které mají přímý či nepřímý dopad 
na lesy, snížen tlak na lesy díky rozvoji 
inovativnějšího a efektivnějšího 
zemědělství v rámci EU i mimo ni a 
snižovány potravinové ztráty v celém 
potravinovém řetězci prostřednictvím 
nových technologií; domnívá se však, že 
by lesní politika měla i nadále spadat do 
pravomocí členských států; domnívá se, že 
vysoká poptávka po potravinách by měla 
být řešena prostřednictvím technické 
pomoci, spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
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politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižování potravinových ztrát v 
celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižovány potravinové ztráty v 
celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií, a tak 
podpořeno oběhové hospodářství; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 75
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Carmen Avram, Attila Ara-
Kovács

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižování potravinových ztrát v 
celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni, snižovány potravinové ztráty v 
celém potravinovém řetězci a zaručena 
produkce zemědělských komodit 
prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
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Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižování potravinových ztrát v 
celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
primární, sekundární a obhospodařované 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižovány potravinové ztráty v 
celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Ivan 
David, Francesca Donato

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižování potravinových ztrát v 
celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
mnohostranné spolupráce členských 
států, aby byla zajištěna soudržnost politik 
týkajících se lesů, snížen tlak na lesy díky 
rozvoji inovativnějšího a efektivnějšího 
zemědělství v rámci EU i mimo ni a 
snižovány potravinové ztráty v celém 
potravinovém řetězci prostřednictvím 
nových technologií; domnívá se, že vysoká 
poptávka po potravinách by měla být 
řešena prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 78
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižování potravinových ztrát v 
celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího, 
udržitelnějšího a efektivnějšího 
zemědělství v rámci EU i mimo ni a 
snižovány potravinové ztráty v celém 
potravinovém řetězci prostřednictvím 
nových technologií; domnívá se, že vysoká 
poptávka po potravinách by měla být 
řešena prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižování potravinových ztrát v 
celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU snížením tlaku na lesy díky 
rozvoji inovativnějšího, efektivnějšího a 
udržitelnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižováním potravinových ztrát 
v celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;
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organizacemi a předáváním znalostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižování potravinových ztrát v 
celém potravinovém řetězci 
prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy podporou rozvoje stále 
inovativnějšího a efektivnějšího 
zemědělství v rámci EU i mimo ni a 
snižovány potravinové ztráty v celém 
potravinovém řetězci prostřednictvím 
nových technologií;  domnívá se, že 
vysoká poptávka po potravinách by měla 
být řešena prostřednictvím technické 
pomoci, spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji inovativnějšího a 
efektivnějšího zemědělství v rámci EU i 
mimo ni a snižování potravinových ztrát v 
celém potravinovém řetězci 

7. zastává názor, že příčiny 
odlesňování by měly být řešeny v rámci 
politiky EU, aby byla zajištěna soudržnost 
politik týkajících se lesů, snížen tlak na 
lesy díky rozvoji udržitelnějšího 
zemědělství v rámci EU i mimo ni a 
snižovány potravinové ztráty v celém 
potravinovém řetězci, mimo jiné 
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prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

prostřednictvím nových technologií; 
domnívá se, že vysoká poptávka po 
potravinách by měla být řešena 
prostřednictvím technické pomoci, 
spolupráce mezi zemědělskými 
organizacemi a předáváním znalostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Christine Schneider, Norbert Lins

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že transformace 
lesního hospodářství musí vést k 
integrovanému hospodaření s lesy na 
celém světě. Pouze tak lze plně využít 
stávající možnosti v rámci multifunkčního 
lesního hospodářství. Integrované 
obhospodařování lesů je založeno na 
udržitelné produkci dřeva jako přírodní 
suroviny a využívání udržitelného 
potenciálu všech forem dřeva;

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že za rozsáhlé 
odlesňování nesou vedle zemědělských 
komodit odpovědnost také dřevo, celulóza, 
papír a bioenergie; v zájmu zmírnění 
negativního dopadu těchto průmyslových 
odvětví je velmi důležité vyčlenit 
dostatečně velké plochy neporušených 
lesů s nejvyšší ochranou, aby byly 
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zachovány rozsáhlé ekologické procesy, 
které jsou zásadní pro přizpůsobení lesů 
změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje význam vytvoření 
udržitelných a transparentních 
zemědělských hodnotových řetězců 
prostřednictvím obchodních dohod, jež 
neumožní zemědělským produktům, které 
nesplňují naše normy a hodnoty z 
hlediska ochrany lesů, vstup na evropské 
území;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je třeba propojit 
politiky evropské zelené dohody s 
pobídkami k odlesňování při řešení jeho 
dopadů na životní prostředí, sociální 
práva a lidská práva, aby se dosáhlo 
dlouhodobé vize pro klimaticky neutrální 
ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
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Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. připomíná, že je zásadní, abychom 
dodržovali závazky, které jsme přijali v 
newyorské deklaraci o lesích; zdůrazňuje 
význam zavedení evropského systému 
certifikace, který umožní okamžité 
pozastavení dovozů, pokud jsou 
satelitními snímky odhaleny oblasti 
odlesňování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že rostoucí využívání 
dřeva pro biopaliva a bioenergii vytváří 
tlak na evropské a světové lesy vzhledem k 
rostoucí poptávce po energii pocházející z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby plně zohlednily dopad, který má 
zvýšené využívání biopaliv na 
odlesňování; vyzývá proto Komisi, aby 
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zásadně reformovala politiky EU v oblasti 
bioenergie, tj. revizí směrnice o 
obnovitelných zdrojích energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. požaduje rychlé postupné 
ukončení používání všech biopaliv 
vyráběných z plodin pěstovaných na půdě, 
které zapříčiňují odlesňování a zabírají 
půdu na úkor produkce potravin a 
významně přispívají k emisím 
skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 7 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7e. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech konzumních vzorců a 
poskytováním informací o stravovacích 
návycích, které jsou pro lidské zdraví lepší 
a mají nižší dopad na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Anja Hazekamp, Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Bod 7 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7f. uznává dále, že snížení produkce a 
spotřeby masa v EU by přispělo mimo jiné 
k dosažení cílů udržitelného rozvoje, 
pokud jde o zastavení odlesňování a 
zastavení ztráty biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů v rámci EU a ve 
třetích zemích jako zásadního faktoru pro 
zajištění příjmů vlastníků lesů a 
hospodářství v agrolesnictví a pro 
zlepšování odolnosti lesů.

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů v rámci EU a ve 
třetích zemích jako zásadního faktoru pro 
zajištění příjmů vlastníků lesů a 
hospodářství v agrolesnictví a pro 
zlepšování odolnosti lesů; v této souvislosti 
zdůrazňuje význam podpory vlastníků lesů 
a zejména zohlednění podmínek pro 
drobné vlastníky lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů v rámci EU a ve 
třetích zemích jako zásadního faktoru pro 

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů spolu s trvalou 
opětovnou výsadbou nových lesů v EU a 
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zajištění příjmů vlastníků lesů a 
hospodářství v agrolesnictví a pro 
zlepšování odolnosti lesů.

ve třetích zemích jako zásadního faktoru 
pro zajištění biologické rozmanitosti a 
příjmů vlastníků lesů a hospodářství v 
agrolesnictví a pro zlepšování odolnosti 
lesů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 94
Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Clara 
Aguilera, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů v rámci EU a ve 
třetích zemích jako zásadního faktoru pro 
zajištění příjmů vlastníků lesů a 
hospodářství v agrolesnictví a pro 
zlepšování odolnosti lesů.

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů v rámci EU a ve 
třetích zemích jako zásadního faktoru pro 
zajištění příjmů vlastníků lesů a 
hospodářství v agrolesnictví a pro 
zlepšování odolnosti lesů a také zvyšování 
pohlcování uhlíku v lesích;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů v rámci EU a ve 
třetích zemích jako zásadního faktoru pro 
zajištění příjmů vlastníků lesů a 
hospodářství v agrolesnictví a pro 
zlepšování odolnosti lesů.

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů v rámci EU a ve 
třetích zemích jako zásadního faktoru pro 
zajištění příjmů vlastníků lesů, lidí žijících 
nebo pracujících v lesích a hospodářství v 
agrolesnictví a pro zlepšování odolnosti 
lesů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Sylwia Spurek, Carmen 
Avram, Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů v rámci EU a ve 
třetích zemích jako zásadního faktoru pro 
zajištění příjmů vlastníků lesů a 
hospodářství v agrolesnictví a pro 
zlepšování odolnosti lesů.

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů a vzdělávání v rámci 
EU a ve třetích zemích jako zásadního 
faktoru pro zajištění příjmů vlastníků lesů a 
hospodářství v agrolesnictví a pro 
zlepšování odolnosti lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů v rámci EU a ve 
třetích zemích jako zásadního faktoru pro 
zajištění příjmů vlastníků lesů a 
hospodářství v agrolesnictví a pro 
zlepšování odolnosti lesů.

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů v rámci EU a ve 
třetích zemích jako zásadního faktoru pro 
zajištění příjmů vlastníků lesů a 
hospodářství v agrolesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje úlohu zemědělsko-
lesnických systémů, včetně extenzivních 
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lesních pastvin, při ochraně biologické 
rozmanitosti, zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně jako postupu s 
vysokým potenciálem pohlcování uhlíku, 
který v suchém období představuje 
potenciálně důležitý zdroj krmiv pro 
zvířata a pro diverzifikaci produkce, a to i 
pro účely bioekonomie; zdůrazňuje, že 
terénní studie ukazují, že agrolesnictví 
využívá půdu účinněji než monokulturní 
postupy, a proto má potenciál snížit tlak 
na jiné ekosystémy, včetně lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
soudržnost mezi opatřeními EU doma i v 
zahraničí; požaduje důkladné prosazování 
nařízení o dřevě a směrnice o přírodě v 
celé EU, a to i prostřednictvím včasného 
řízení pro porušení práva; důrazně 
odsuzuje násilné činy, včetně vražd, proti 
lesním strážcům a dělníkům, které byly 
před nedávnem hlášeny v některých 
členských státech, a naléhavě žádá 
příslušné orgány, aby zajistily úplné a 
spravedlivé vyšetřování a soudní řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že nejen ve třetích 
zemích, ale také v EU nadále dochází k 
nezákonné těžbě dřeva; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby rozhodně jednaly s 
cílem předcházet nezákonné těžbě dřeva a 
bojovat proti ní, zejména s cílem zachránit 
poslední staré lesní porosty Evropy, a to 
také vymáháním stávajících právních 
předpisů EU, a tudíž uplatňováním 
přiměřených, odrazujících a účinných 
sankcí v případě porušení práva EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že pro ochranu lesů je 
velmi důležité snižování spotřebního 
tlaku; v této souvislosti zdůrazňuje, že by 
mělo být podporováno kaskádové 
využívání dřeva jako suroviny; poukazuje 
na to, že dřevo poskytuje ekologické 
služby pouze u výrobků s dlouhou 
životností, jako je nábytek nebo budovy;

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. obchodní dohody se zeměmi mimo 
EU by měly obsahovat ustanovení o 
udržitelném obhospodařování lesů a 
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odpovědném podnikání, jakož i závazky 
týkající se účinného provádění Pařížské 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vyjadřuje politování nad tím, že 
pravidla reforem společné zemědělské 
politiky systematicky vedou k degradaci a 
v mnoha případech brání obnově, 
regeneraci a omlazení zemědělsko-
lesnických systémů vysoké hodnoty; se 
znepokojením bere na vědomí současné 
rozsáhlé vymírání ikonického 
středomořského zemědělsko-lesnického 
systému s vysokou přírodní hodnotou a 
naléhavě žádá změnu pravidel s cílem 
usnadnit regeneraci a obnovu stávajících 
zemědělsko-lesnických systémů a zřízení 
nových;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že ve zprávě 
„Evropské životní prostředí - stav a výhled 
2020“ bylo zjištěno, že pouze jedna třetina 
lesních stanovišť uvedených ve směrnici 
EU o stanovištích je v příznivém stavu 
ochrany a že i přes provádění strategie EU 
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v oblasti lesnictví došlo od roku 2013 k 
malému zlepšení stavu ochrany lesních 
stanovišť a druhů; zdůrazňuje, že pro 
správu těchto stanovišť a zajištění 
vymáhání dodržování směrnic o přírodě 
jsou potřebné dostatečné zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. poukazuje na to, že místní 
komunity a původní obyvatelstvo v 
některých případech již po staletí využívají 
k zachování lesů tradiční zemědělské 
techniky a mají zvláštní znalosti o 
udržitelném využívání půdy; zdůrazňuje, 
že v mnoha částech světa jsou práva 
těchto komunit a obyvatel ohrožena;

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
informovanost veřejnosti o sociálních a 
ekonomických dopadech nezákonné těžby 
dřeva a trestných činů souvisejících s lesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
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Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. opakuje a vítá skutečnost, že ve 
sdělení1a se uznává, že staré lesní porosty 
a původní lesy jsou nenahraditelné, a 
naléhavě žádá, aby pochopení této 
skutečnosti podpořilo také diskuse o 
politikách a strategiích a účinnost 
vymáhání práva také v EU s cílem 
zachovat a obnovit tyto ekosystémy a 
jejich zbytky v EU;
_________________
1a Evropská komise, 2019: sdělení 
Posílení opatření EU na ochranu a 
obnovu světových lesů (COM(2019)0352)

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
chránily všechny osoby, které se zasazují o 
ochranu životního prostředí a lesů v EU a 
na celém světě;

Or. en


