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Poprawka 1
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów;

1. podkreśla kluczową rolę rolników 
w produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów; podkreśla, że 
uznanie tej wielofunkcyjności ma 
zasadnicze znaczenie dla należytego 
gospodarowania naszym leśnym 
dziedzictwem, a kwestie ekonomiczne, 
społeczne i środowiskowe są powiązane 
między sobą i współzależne;

Or. fr

Poprawka 2
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów;

1. podkreśla, że istotna rola rolników 
w produkcji żywności zależna jest jednak 
od takich zasobów naturalnych jak gleba, 
woda i lasy; uznaje wielofunkcyjność 
lasów, zapewniających funkcje 
ekosystemowe, od usług wspierających i 
regulacyjnych po usługi kulturalne i 
zaopatrzeniowe, a także stanowiących 
siedlisko ¾ lądowej różnorodności 
biologicznej;

Or. en
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Poprawka 3
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów;

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów oraz wielość 
zapewnianych przez nie usług, od 
tradycyjnego pozyskiwania drewna i 
innych produktów po korzyści 
środowiskowe, takie jak pochłanianie i 
składowanie dwutlenku węgla, 
zapobieganie erozji gleb oraz poprawa 
jakości wody i powietrza;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów;

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od zasobów naturalnych; uznaje 
wielofunkcyjność lasów oraz konieczność 
promowania wdrażanych w ostatnich 
latach przez europejskich rolników 
nowych praktyk, takich jak sadzenie 
żywopłotów i stosowanie systemów rolno-
leśnych;

Or. fr
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Poprawka 5
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów;

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od zasobów naturalnych; uznaje 
wielofunkcyjność lasów oraz podkreśla 
ich znaczenie dla różnorodności 
biologicznej, jakości wody, sekwestracji 
dwutlenku węgla i kontroli erozji obok 
innych ważnych usług ekosystemowych;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów;

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów oraz podkreśla 
potrzebę całościowego i spójnego 
podejścia do ochrony lasów, ich 
odtwarzania i gospodarowania nimi;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów;

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji rolnej i produkcji żywności oraz 
zależność tego sektora od takich zasobów 
naturalnych jak gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów oraz ich 
współzależność w stosunku do innych 
ekosystemów i ich elementów;

Or. en

Poprawka 8
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów;

1. podkreśla zasadniczą rolę rolników 
w dostarczaniu artykułów pierwszej 
potrzeby, tj. w produkcji żywności, mając 
na uwadze obecną sytuację, oraz 
zależność tego sektora od takich zasobów 
naturalnych jak gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów;

Or. ro

Poprawka 9
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba, woda i lasy; uznaje 
wielofunkcyjność lasów;

1. podkreśla istotną rolę rolników w 
produkcji żywności oraz zależność tego 
sektora od takich zasobów naturalnych jak 
gleba i woda; uznaje wielofunkcyjność 
lasów;
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Or. en

Poprawka 10
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że pomimo wysiłków UE i jej 
państw członkowskich mało 
prawdopodobne jest wywiązanie się z 
zobowiązania do powstrzymania 
wylesiania do 2020 r. w ramach realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju, i w 
związku z tym zdecydowanie popiera 
wniosek Komisji o zintensyfikowanie 
działań na rzecz ochrony i odtwarzania 
światowych lasów;

Or. en

Poprawka 11
Michaela Šojdrová

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że rolnicy są 
świadomi zależności od lasów, uważają 
lasy za integralną i niezbędną część 
krajobrazu ze względu na ich istotne 
funkcje ekologiczne, gospodarcze i 
społeczne, a także że w ujęciu 
historycznym rolnicy zawsze dążyli do 
ochrony, użytkowania i regeneracji lasów 
i nadal postępują w ten sposób;

Or. en



PE650.344v01-00 8/57 AM\1202153PL.docx

PL

Poprawka 12
Christine Schneider, Norbert Lins

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że 30 % Ziemi 
pokrywają lasy i że na powierzchni tej 
znajdujemy 80 % różnorodności 
biologicznej; stwierdza, że ochrona lasów 
Ziemi i zrównoważone aktywne 
zarządzanie nimi stanowią aktywne 
przeciwdziałanie zmianie klimatu i główny 
element zabezpieczenia warunków 
bytowych dla naszego społeczeństwa i dla 
obszarów wiejskich;

Or. de

Poprawka 13
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że rolnictwo przemysłowe 
na dużą skalę jest główną przyczyną 
wycinania lasów tropikalnych oraz że w 
szczególności te obszary mają znaczenie 
egzystencjalne w walce ze zmianą klimatu 
i dlatego muszą być chronione1a;
_________________
1a Zob. też w: IOP science, „Trends in size 
of tropical deforestation events signal 
increasing dominance of industrial-scale 
drivers” [Tendencje w skali wycinania 
lasów tropikalnych sygnalizują rosnącą 
dominację przemysłowych czynników 
wpływu]. 
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Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że wbrew 
powszechnemu przekonaniu rozwój 
rolnictwa w Europie nie odbywa się ze 
szkodą dla lasów; zauważa ponadto, że 
Europa jest jedynym kontynentem, na 
którym powierzchnia zajmowana przez 
lasy powiększa się i obecnie wynosi około 
180 mln hektarów;

Or. fr

Poprawka 15
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że ok. 80 % światowego 
wylesiania jest powodowane przez 
powiększanie powierzchni gruntów 
wykorzystywanych do celów rolnictwa;

Or. en

Poprawka 16
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę, że cztery istotne 
systemy certyfikacji oleju palmowego 
(RSPO14, ISCC15, MSPO16, ISPO17) 
różnią się znacznie pod względem 
wymogów, efektywności, absorpcji rynku i 
przejrzystości, stwierdzono niezgodności 
przy ich wdrażaniu i egzekwowaniu oraz 
żaden z systemów nie obejmuje wszystkich 
kwestii społecznych i środowiskowych, 
które są zawarte w celach politycznych 
UE i ONZ; domaga się odpowiedniego 
dostosowania systemów certyfikacji i prac 
nad łańcuchami dostaw niepowodującymi 
wylesiania;

Or. de

Poprawka 17
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że UE jest 
najważniejszym importerem produktów 
roślinnych i zwierzęcych, których 
konsumpcja wiąże się z wylesianiem, przy 
czym jako najistotniejsze związane z 
rolnictwem czynniki stymulujące 
wylesianie wskazuje się mięso i soję; 
uważa, że UE musi wziąć pod uwagę i 
ograniczyć swoje zapotrzebowanie na 
towary stwarzające zagrożenie dla lasów, 
przez promowanie żywienia opartego na 
lokalnych, głównie roślinnych 
składnikach oraz uzależnienie wsparcia 
od korzystania przez rolników z pasz 
pozyskanych w legalny i zrównoważony 
sposób, ze szczególnym uwzględnieniem 
wypasania na pastwiskach;

Or. en
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Poprawka 18
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. ubolewa nad faktem, że 
jednocześnie lasy w Azji i w Ameryce 
Południowej kurczą się w niepokojącym 
tempie; apeluje, aby brać tę sytuację pod 
uwagę w naszych stosunkach handlowych 
z krajami z tych obszarów geograficznych, 
by zaprzestać przyjmowania na europejski 
rynek wszelkich produktów rolnych 
pochodzących bezpośrednio z wylesianych 
terenów w państwach trzecich, w 
szczególności roślin wysokobiałkowych i 
produktów pochodzących z hodowli;

Or. fr

Poprawka 19
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że wylesianie lasów 
deszczowych w drodze zmiany sposobu 
użytkowania gruntów zmniejsza potencjał 
sekwestracji dwutlenku węgla i przez to w 
istotny sposób przyczynia się do nasilenia 
emisji gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 20
Anja Hazekamp, Manuel Bompard
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Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że w ciągu ostatnich 50 
lat emisje gazów cieplarnianych z 
rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa prawie 
się podwoiły i do 2050 r. mogą wzrosnąć o 
kolejne 30 %, jeśli nie zostaną podjęte 
odpowiednie i skuteczne środki;

Or. en

Poprawka 21
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że istniejące przepisy i 
systemy egzekwowania dotyczące 
zrównoważonego charakteru oleju 
palmowego w wymiarze przepisów 
ochrony środowiska i socjalnych są często 
wybiórcze, niekompletne lub nieskuteczne 
w egzekwowaniu;

Or. de

Poprawka 22
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla, że niszczenie 
ekosystemów leśnych na dużą skalę 
postępuje w budzącym obawy tempie, co 
spowodowane jest zajmowaniem gleb w 
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coraz większym stopniu na cele uprawy 
produktów rolnych, a to z kolei napędza 
zwiększony popyt na produkty 
pochodzenia zwierzęcego i biopaliwa1a; 
wskazuje w tym kontekście na znaczenie 
bardziej zrównoważonego żywienia;
_________________
1a Zob. też porozumienie z 2010 r. w 
sprawie różnorodności biologicznej.

Or. de

Poprawka 23
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że rolnictwo odgrywa 
coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca 
liczba ludności na świecie wymaga 
zwiększenia produkcji żywności; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

2. zauważa, że rolnictwo oraz 
zapobieganie stratom i marnotrawieniu 
żywności odgrywają coraz istotniejszą rolę 
ze względu na rosnącą liczbę ludności na 
świecie; odnotowuje z zaniepokojeniem, 
że według szacunków 14 % żywności na 
świecie jest tracone podczas zbiorów, 
uboju i połowu1a; uważa w związku z tym, 
że wszelkie dalsze działania muszą 
uwzględniać takie kwestie jak 
przeciwdziałanie stratom w łańcuchu 
żywnościowym oraz praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

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

Or. en
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Poprawka 24
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że rolnictwo odgrywa 
coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca 
liczba ludności na świecie wymaga 
zwiększenia produkcji żywności; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

2. zauważa, że rolnictwo odgrywa 
coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca 
liczba ludności na świecie wymaga 
zwiększenia produkcji żywności; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak zdolność do szybkiego reagowania na 
kryzysy mogące powodować niedobory 
żywności, przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

Or. ro

Poprawka 25
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że rolnictwo odgrywa 
coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca 
liczba ludności na świecie wymaga 
zwiększenia produkcji żywności; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

2. zauważa, że zrównoważone 
rolnictwo odgrywa kluczową rolę, 
ponieważ rosnąca liczba ludności na 
świecie wymaga produkcji żywności 
zapewniającej wystarczające ilości 
składników odżywczych, przy 
jednoczesnym łagodzeniu zmiany klimatu; 
uważa w związku z tym, że wszelkie 
dalsze działania muszą w sposób spójny 
uwzględniać takie kwestie jak 
przeciwdziałanie praktykom użytkowania 
gruntów i zarządzania nimi niezgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, 
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radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi, ograniczanie 
marnotrawstwa żywności oraz łagodzenie 
zmiany klimatu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że rolnictwo odgrywa 
coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca 
liczba ludności na świecie wymaga 
zwiększenia produkcji żywności; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

2. zauważa, że znaczenie społeczne i 
gospodarcze rolnictwa jest coraz większe, 
ponieważ rosnąca liczba ludności na 
świecie wymaga zwiększenia produkcji 
żywności i towarów rolnych; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 27
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że rolnictwo odgrywa 
coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca 
liczba ludności na świecie wymaga 
zwiększenia produkcji żywności; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 

2. zauważa, że rolnictwo odgrywa 
coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca 
liczba ludności na świecie wymaga 
zwiększenia produkcji żywności; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
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działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, walka ze światowym 
wylesianiem, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu i przystosowanie się do niej;

Or. en

Poprawka 28
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że rolnictwo odgrywa 
coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca 
liczba ludności na świecie wymaga 
zwiększenia produkcji żywności; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

2. uznaje znaczenie dobrego 
zarządzania terenami leśnymi i rolnymi; 
uważa w związku z tym, że wszelkie 
dalsze działania muszą uwzględniać takie 
kwestie jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

Or. fr

Poprawka 29
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że rolnictwo odgrywa 
coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca 
liczba ludności na świecie wymaga 

2. zauważa, że rolnictwo 
zrównoważone odgrywa coraz istotniejszą 
rolę, gdyż światowa produkcja rolna jest 
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zwiększenia produkcji żywności; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
działania muszą uwzględniać takie 
kwestie jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

zagrożona przez skutki zmiany klimatu i 
intensywnej gospodarki prowadzonej 
przez dziesiątki lat; uważa w związku z 
tym, że podstawowym celem wszelkich 
dalszych działań powinno być 
przeciwdziałanie praktykom użytkowania 
gruntów i zarządzania nimi niezgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju oraz 
łagodzenie zmiany klimatu;

Or. de

Poprawka 30
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że rolnictwo odgrywa 
coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca 
liczba ludności na świecie wymaga 
zwiększenia produkcji żywności; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

2. podkreśla znaczenie promowania 
agroekologii i zrównoważonej produkcji 
rolnej na szczeblu globalnym; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że rolnictwo odgrywa 2. zauważa, że rolnictwo odgrywa 
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coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca 
liczba ludności na świecie wymaga 
zwiększenia produkcji żywności; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi oraz łagodzenie zmiany 
klimatu;

coraz istotniejszą rolę, ponieważ rosnąca 
liczba ludności na świecie wymaga 
zwiększenia produkcji żywności; uważa w 
związku z tym, że wszelkie dalsze 
działania muszą uwzględniać takie kwestie 
jak przeciwdziałanie praktykom 
użytkowania gruntów i zarządzania nimi 
niezgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, radzenie sobie ze zjawiskami 
katastrofalnymi – środowiskowymi i 
biologicznymi;

Or. fr

Poprawka 32
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na wady systemów 
certyfikacji zrównoważonego charakteru 
biopaliw obecnie uznawanych i 
zatwierdzonych przez UE, wskazane w 
sprawozdaniu Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego z 2016 r., w 
szczególności w odniesieniu do 
uwzględniania pośredniej zmiany 
użytkowania gruntów, identyfikowalności 
i warunków pracy; ubolewa, że przy 
takich niewystarczających kryteriach 
zrównoważonego rozwoju od czasu 
wejścia w życie ostatniej dyrektywy w 
sprawie odnawialnych źródeł energii 
sześciokrotnie zwiększył się przywóz do 
UE oleju palmowego, którego połowa jest 
przeznaczona do użycia w biodieslu; 
podkreśla, że dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii II także 
zawiera niewystarczające kryteria 
zrównoważonego rozwoju i w związku z 
tym przyczynia się do bezpośredniej i 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów, 
w tym wylesiania; dostrzega wysiłki 
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Komisji zmierzające do zidentyfikowania 
biopaliw o wysokim ryzyku spowodowania 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów, 
lecz jest zaniepokojony lukami w akcie 
delegowanym oraz nieuwzględnieniem 
soi, mimo dowodów na jej związek z 
wylesianiem;

Or. en

Poprawka 33
Christine Schneider, Norbert Lins

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wskazuje na deklarację w sprawie 
lasów przyjętą przez wspólnotę 
międzynarodową 12 grudnia 2018 r. przy 
okazji konferencji klimatycznej w 
Katowicach, w której to deklaracji 
podkreśla się znaczenie lasów i 
wykorzystania drewna dla 
przeciwdziałania zmianie klimatu oraz 
umieszcza się je w kontekście innych 
międzynarodowych celów i decyzji 
odnoszących się do lasów; stwierdza, że 
cele te można osiągnąć tylko przez 
wielofunkcyjne aktywne zarządzanie 
lasami, które uwzględnia wszystkie cele 
lasów, takie jak sekwestracja dwutlenku 
węgla, ochrona gatunków i gleb, 
pozyskiwanie surowców, wypoczynek, 
żywienie, oraz równoważy je;

Or. de

Poprawka 34
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że wylesianie niesie ze 
sobą poważne koszty środowiskowe i 
społeczne, w tym utratę różnorodności 
biologicznej ze względu na niszczenie i 
fragmentację siedlisk naturalnych (w tym 
siedlisk gatunków zagrożonych), oraz 
wywiera niekorzystny wpływ na źródła 
utrzymania lokalnych społeczności, 
ignorując ich prawa i interesy;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla kluczową rolę leśnictwa, 
wraz z rolnictwem, w gospodarowaniu 
zasobami naturalnymi i użytkowaniu 
gruntów na obszarach wiejskich UE i 
świata; dostrzega w związku z tym 
zróżnicowanie między państwami 
członkowskimi pod względem gospodarki 
leśnej, własności lasów, systemu rolno-
leśnego i możliwości;

Or. en

Poprawka 36
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
programów wsparcia na rzecz odnowy i 
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ponownego włączenia do cyklu leśnego i 
rolniczego zdegradowanych gleb 
nienadających się do uprawy;

Or. ro

Poprawka 37
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca uwagę na spadek 
różnorodności biologicznej w UE 
wynikający z praktyk intensywnego 
rolnictwa i leśnictwa, systematycznie 
prowadzących do degradacji lasów UE;

Or. en

Poprawka 38
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy promować 
konsumpcję dóbr pochodzących ze źródeł 
odnawialnych dzięki wprowadzeniu 
systemu etykietowania i certyfikacji 
przywożonych do UE produktów 
niepowodujących wylesiania oraz dzięki 
włączeniu tego aspektu do unijnych umów 
handlowych i innych porozumień 
wielostronnych;

3. apeluje o zakaz wprowadzania na 
rynek UE produktów przyczyniających się 
do wylesiania przez ustanowienie 
obowiązku zachowania należytej 
staranności dla przedsiębiorstw 
wprowadzających do obrotu towary 
wiążące się z ryzykiem wylesiania; 
apeluje, aby w pierwszej kolejności 
dostosowano zasady zamówień 
publicznych, włączając do nich obowiązek 
zachowania należytej staranności przez 
potencjalnych dostawców; podkreśla, że 
należy zapewnić konsumpcję wyłącznie 
dóbr pochodzących ze źródeł 
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odnawialnych dzięki poprawie 
identyfikowalności i przejrzystości w 
łańcuchu dostaw oraz zabezpieczeniu się 
przed praktykami takimi jak przemyt 
bydła, w których wykorzystuje się 
niewłaściwe śledzenie; odnotowuje 
możliwość wprowadzenia systemu 
etykietowania i certyfikacji przywożonych 
do UE produktów niepowodujących 
wylesiania, przypomina jednak o 
niezadowalających doświadczeniach z 
wadliwymi systemami certyfikacji i 
nieadekwatnymi inicjatywami 
dobrowolnego etykietowania; podkreśla 
potrzebę włączenia warunków 
dotyczących zapobiegania wylesianiu do 
unijnych umów handlowych i innych 
porozumień wielostronnych w celu 
zapewnienia spójności polityki;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy promować 
konsumpcję dóbr pochodzących ze źródeł 
odnawialnych dzięki wprowadzeniu 
systemu etykietowania i certyfikacji 
przywożonych do UE produktów 
niepowodujących wylesiania oraz dzięki 
włączeniu tego aspektu do unijnych umów 
handlowych i innych porozumień 
wielostronnych;

3. podkreśla, że należy promować 
wykorzystanie dóbr pochodzących ze 
źródeł odnawialnych dzięki wprowadzeniu 
oraz promowaniu stosowania systemu 
etykietowania i certyfikacji przywożonych 
do UE produktów niepowodujących 
wylesiania oraz dzięki włączeniu tego 
aspektu do unijnych umów handlowych i 
innych porozumień wielostronnych; 
odnotowuje, że w niektórych krajach 
istnieją systemy etykietowania (takie jak 
FSC); jest jednak zdania, że powszechny 
system zarówno pomógłby podnieść 
świadomość, jak i zapewniłby ilościowy 
wgląd w trendy globalne;
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Or. en

Poprawka 40
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy promować 
konsumpcję dóbr pochodzących ze źródeł 
odnawialnych dzięki wprowadzeniu 
systemu etykietowania i certyfikacji 
przywożonych do UE produktów 
niepowodujących wylesiania oraz dzięki 
włączeniu tego aspektu do unijnych umów 
handlowych i innych porozumień 
wielostronnych;

3. podkreśla, że należy promować 
konsumpcję dóbr pochodzących ze źródeł 
odnawialnych dzięki wprowadzeniu 
systemu etykietowania i certyfikacji 
przywożonych do UE produktów 
niepowodujących wylesiania oraz dzięki 
włączeniu tego aspektu do unijnych umów 
handlowych i innych porozumień 
wielostronnych; zaleca wdrożenie systemu 
identyfikowalności produktów 
importowanych do UE w celu 
zapewnienia zgodności z normami jakości 
i bezpieczeństwa żywności i środowiska; 

Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy promować 
konsumpcję dóbr pochodzących ze źródeł 
odnawialnych dzięki wprowadzeniu 
systemu etykietowania i certyfikacji 
przywożonych do UE produktów 
niepowodujących wylesiania oraz dzięki 
włączeniu tego aspektu do unijnych umów 
handlowych i innych porozumień 
wielostronnych;

3. podkreśla, że należy nadal 
promować zrównoważoną biogospodarkę, 
niezbędne zastępowanie materiałów 
pochodzenia kopalnego i konsumpcję dóbr 
pochodzących ze źródeł odnawialnych 
dzięki wprowadzeniu systemu 
etykietowania i certyfikacji przywożonych 
do UE produktów niepowodujących 
wylesiania oraz dzięki włączeniu tego 
aspektu do unijnych umów handlowych i 
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innych porozumień wielostronnych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy promować 
konsumpcję dóbr pochodzących ze źródeł 
odnawialnych dzięki wprowadzeniu 
systemu etykietowania i certyfikacji 
przywożonych do UE produktów 
niepowodujących wylesiania oraz dzięki 
włączeniu tego aspektu do unijnych umów 
handlowych i innych porozumień 
wielostronnych;

3. podkreśla, że należy preferować 
konsumpcję dóbr pochodzących ze źródeł 
odnawialnych dzięki wprowadzeniu 
nowego systemu lub utrzymaniu 
istniejących krajowych systemów 
etykietowania geograficznego i certyfikacji 
przywożonych do UE produktów 
niepowodujących wylesiania oraz dzięki 
włączeniu tego aspektu do unijnych umów 
handlowych i innych porozumień 
wielostronnych;

Or. fr

Poprawka 43
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że należy promować 
konsumpcję dóbr pochodzących ze źródeł 
odnawialnych dzięki wprowadzeniu 
systemu etykietowania i certyfikacji 
przywożonych do UE produktów 
niepowodujących wylesiania oraz dzięki 
włączeniu tego aspektu do unijnych umów 
handlowych i innych porozumień 
wielostronnych;

3. podkreśla, że należy promować 
konsumpcję i produkcję dóbr 
pochodzących ze źródeł odnawialnych 
dzięki wprowadzeniu systemu 
etykietowania i certyfikacji przywożonych 
do UE produktów niepowodujących 
wylesiania oraz dzięki włączeniu tego 
aspektu do unijnych umów handlowych i 
innych porozumień wielostronnych;



AM\1202153PL.docx 25/57 PE650.344v01-00

PL

Or. de

Poprawka 44
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
solidnych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju dotyczących bioenergii w celu 
ochrony cennych ekosystemów przed 
uprawami ukierunkowanymi na energię, 
odnotowuje1a, że na szczycie COP23 
szereg krajów bogatych w lasy pierwotne i 
odznaczające się dużą różnorodnością 
biologiczną oraz reprezentujących połowę 
ludności świata dał wyraz ambicji 
szerszego wykorzystania drewna i innych 
materiałów roślinnych do produkowania 
energii; powtarza, że UE musi wskazywać 
kierunek, aby zagwarantować, że ta linia 
polityczna nie doprowadzi do degradacji 
ekosystemów oraz że energia odnawialna 
będzie naprawdę odnawialna i 
niskoemisyjna;
_________________
1a Doyle, A. & Roche, A. Nineteen nations 
say they’ll use more bioenergy to slow 
climate change. Reuters. Dostępne na 
stronie: http://www.reuters.com/article/us-
climatechange-accord-biofuels/nineteen-
nations-say-theyll-use-more-bioenergy-to-
slow-climate-change-idUSKBN1DG2DO 
(2017).

Or. en

Poprawka 45
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że umowy o wolnym 
handlu powinny zawierać wiążące i 
możliwe do wyegzekwowania 
postanowienia dotyczące ochrony lasów i 
zapobiegania naruszeniom praw 
człowieka, w szczególności naruszeniom 
praw społeczności do ziemi; ubolewa, że 
zasady tej nie przestrzegano w trakcie 
negocjacji w sprawie umowy z 
Mercosurem, mimo że według oszacowań 
Komisji znaczna część wylesiania 
uwzględnionego w konsumpcji unijnej 
miała miejsce w Brazylii;

Or. en

Poprawka 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa za niezbędne ograniczenie 
unijnej konsumpcji importowanych 
produktów przyczyniających się do 
wylesiania, a w tym celu, oprócz 
stosowania systemu certyfikacji, kluczowe 
znaczenie ma pogłębienie współpracy z 
państwami trzecimi, producentami lub 
dostawcami produktów rolnych oraz 
podejmowanie innych działań na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 47
Anja Hazekamp, Manuel Bompard
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że przywóz do UE 
produktów rolnych z krajów, w których 
występują lasy deszczowe, nadal powoduje 
wylesianie, które ma poważne 
konsekwencje środowiskowe, społeczne i 
w wymiarze praw człowieka;

Or. en

Poprawka 48
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do Komisji o regularne 
przedstawianie sprawozdania dotyczącego 
tendencji w zakresie wylesiania oraz 
eksploatacji terenów o dużych zasobach 
węgla pierwiastkowego, takich jak 
torfowiska, w państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 49
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie inkluzywnego 
partnerstwa z państwami trzecimi dla 
wzmocnienia zrównoważonego 
gospodarowania gruntami i 
zrównoważonego rolnictwa, a także 
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dobrego zarządzania, w szczególności w 
zakresie tytułów prawnych do gruntów i 
lasów, gdyż są to obowiązki dotyczące 
walki z wylesianiem spoczywające na 
rządach i nie mogą ich odpowiednio 
wykonywać same zewnętrzne 
zainteresowane strony; przypomina, że 
podejście partnerskie musi wspierać 
lepsze zarządzanie, respektować prawa 
ludów tubylczych, małych gospodarstw i 
społeczności lokalnych oraz umożliwiać 
procesy wielostronne w krajach będących 
producentami;

Or. en

Poprawka 50
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zauważa, że należy promować 
łańcuchy dostaw, które w ogóle nie 
przyczyniają się do wylesiania, w celu 
zwiększenia przejrzystości oraz 
zminimalizowania ryzyka wylesiania i 
degradacji lasów związanego z przywozem 
niektórych produktów rolnych na rynek 
UE;

Or. en

Poprawka 51
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że olej palmowy jest 
istotnym czynnikiem powodującym 
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prowadzone na niepokojącą skalę 
wylesianie na potrzeby komercyjnej 
gospodarki rolnej w krajach Azji 
Południowo-Wschodniej, a uprawa soi do 
celów żywienia zwierząt przyczynia się do 
wylesiania w Ameryce Południowej;

Or. en

Poprawka 52
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla potrzebę włączenia do 
przyszłych umów handlowych klauzul 
dotyczących zabezpieczeń, co umożliwi 
UE zawieszenie przywozu odnośnych 
produktów z regionów lub krajów, w 
których obserwuje się wylesianie;

Or. en

Poprawka 53
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa Komisję do podjęcia działań 
na rzecz ograniczenia środowiskowego 
oddziaływania unijnych wzorców 
konsumpcji, które przyczyniają się do 
wylesiania i degradacji lasów w 
państwach trzecich, które to działania 
polegałyby na regulowaniu przywozu 
produktów rolnych, takich jak olej 
palmowy, soja czy wołowina, a także na 
promowaniu globalnych celów w 
dziedzinie klimatu i różnorodności 
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biologicznej oraz zrównoważonej 
produkcji żywności i konsumpcji;

Or. en

Poprawka 54
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Carmen Avram, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. zachęca do wdrażania środków 
wsparcia mających na celu podnoszenie 
wydajności rolnictwa w odnośnych 
krajach, aby ograniczyć społeczną i 
gospodarczą presję na wylesianie i 
eksploatację torfowisk;

Or. en

Poprawka 55
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. bierze pod uwagę globalne 
poparcie dla ochrony ekosystemów 
leśnych świata, w tym dzikiej zwierzyny i 
jej siedlisk, oraz apeluje o pilne działania 
na rzecz ochrony lasów na całym świecie i 
zapewnienie zrównoważonych globalnych 
łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 56
Anja Hazekamp, Manuel Bompard
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Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. podkreśla, że wprowadzenie 
systemów etykietowania i certyfikacji 
produktów niepowodujących wylesiania 
nie jest wystarczające w kontekście 
kryzysu klimatycznego i środowiskowego; 
domaga się zakazu wprowadzana na 
rynek wewnętrzny UE wszystkich 
produktów powodujących wylesianie na 
świecie;

Or. en

Poprawka 57
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszych 
znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
roślin wysokobiałkowych oraz w 
zapewnieniu solidnej produkcji roślin 
wysokobiałkowych w UE;

4. podkreśla potrzebę dalszych 
znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
roślin wysokobiałkowych oraz w 
zapewnieniu solidnej produkcji roślin 
wysokobiałkowych w UE, w celu 
skupienia się na krótszych łańcuchach 
dostaw z korzyścią dla suwerenności 
żywnościowej zarówno UE, jak i jej 
partnerów; podkreśla, że strategia 
powinna również uwzględniać zalecenia 
żywieniowe dotyczące regionu 
europejskiego oraz przewidywać 
produkcję białek roślinnych do spożycia 
przez ludzi, w celu ograniczenia spożycia 
przez nich mięsa i przetworów mlecznych, 
które odpowiada za dużą część zmiany 
użytkowania gruntów, w tym wylesianie, 
oraz w chwili obecnej wiąże się w UE z 
wykorzystaniem ponad 70 % gruntów 
rolnych na potrzeby żywienia zwierząt 
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gospodarskich;

Or. en

Poprawka 58
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszych 
znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
roślin wysokobiałkowych oraz w 
zapewnieniu solidnej produkcji roślin 
wysokobiałkowych w UE;

4. podkreśla potrzebę dalszych 
znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
roślin wysokobiałkowych oraz w 
zapewnieniu solidnej produkcji roślin 
wysokobiałkowych w UE; zachęca do 
przyjęcia zmianowania upraw, 
uzupełnionego wsparciem i wytycznymi 
dla rolników na obszarach odpowiednich 
do uprawy wszystkich roślin 
wysokobiałkowych; apeluje do Komisji o 
sporządzenie ustandaryzowanego wykazu 
roślin wysokobiałkowych dla wszystkich 
państw członkowskich;

Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszych 
znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
roślin wysokobiałkowych oraz w 
zapewnieniu solidnej produkcji roślin 
wysokobiałkowych w UE;

4. wyraża ubolewanie z powodu 
nieskuteczności obecnych programów 
zachęt do uprawy roślin 
wysokobiałkowych w Europie; podkreśla 
potrzebę znaczących postępów w 
opracowaniu i wdrażaniu skutecznej 
unijnej strategii dotyczącej roślin 
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wysokobiałkowych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu bezpiecznych i 
opłacalnych dostaw dla europejskich 
hodowców;

Or. fr

Poprawka 60
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszych 
znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
roślin wysokobiałkowych oraz w 
zapewnieniu solidnej produkcji roślin 
wysokobiałkowych w UE;

4. podkreśla potrzebę dalszych 
znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
roślin wysokobiałkowych oraz w 
zapewnieniu solidnej produkcji roślin 
wysokobiałkowych w UE; w związku z tym 
apeluje o wprowadzenia kryteriów 
zrównoważoności w zakresie importu 
białka roślinnego1a;
_________________
1a Jak domaga się Parlament Europejski 
w europejskiej strategii promowania 
upraw wysokobiałkowych, która wspiera 
promowanie produkcji roślin 
wysokobiałkowych i strączkowych w 
europejskim sektorze rolnym.

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszych 4. podkreśla potrzebę dalszych 
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znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
roślin wysokobiałkowych oraz w 
zapewnieniu solidnej produkcji roślin 
wysokobiałkowych w UE;

znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
roślin wysokobiałkowych oraz w 
zapewnieniu solidnej produkcji roślin 
wysokobiałkowych w UE, w celu 
ograniczenia zależności od przywozu i 
zmniejszenia presji na lasy wywieranej w 
wyniku zmiany użytkowania gruntów;

Or. en

Poprawka 62
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszych 
znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
roślin wysokobiałkowych oraz w 
zapewnieniu solidnej produkcji roślin 
wysokobiałkowych w UE;

4. podkreśla potrzebę dalszych 
znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
roślin wysokobiałkowych oraz w 
zapewnieniu solidnej produkcji roślin 
wysokobiałkowych w UE, aby ograniczyć 
ryzyko wylesiania związanego z tymi 
uprawami w innych regionach świata;

Or. fr

Poprawka 63
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę dalszych 
znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
roślin wysokobiałkowych oraz w 
zapewnieniu solidnej produkcji roślin 
wysokobiałkowych w UE;

4. podkreśla potrzebę dalszych 
znaczących postępów w opracowaniu i 
wdrażaniu unijnej strategii dotyczącej 
białka oraz w zapewnieniu solidnej 
produkcji białka w UE, w celu 
ograniczenia zależności od przywozu i 
zmniejszenia presji na lasy wywieranej w 
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wyniku zmiany użytkowania gruntów;

Or. en

Poprawka 64
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że wykorzystanie 
importowanych pasz w sektorze produkcji 
zwierzęcej w UE to jeden z głównych 
czynników powodujących zmianę 
użytkowania gruntów, a zatem pośrednio 
odpowiada za wylesianie i degradację 
lasów kosztem naturalnych siedlisk i 
ekosystemów oraz różnorodności 
biologicznej w państwach trzecich, 
zwłaszcza w Ameryce Południowej;

Or. en

Poprawka 65
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że umowa handlowa z 
krajami Mercosuru jest sprzeczna z 
zobowiązaniami UE dotyczącymi 
przeciwdziałania wylesianiu i praw 
człowieka w zakresie, w jakim odnosi się 
do przywozu mięsa i soi; apeluje do 
Komisji o realizację jej celów w dziedzinie 
klimatu i powstrzymania wylesiania oraz, 
w związku z tym, o ograniczenie przywozu 
soi;

Or. en
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Poprawka 66
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Francesca 
Donato

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca Komisję do dopilnowania, 
by do ram prawnych włączono platformę 
wielostronną obejmującą wszystkie 
właściwe zainteresowane podmioty;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 67
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. odnotowuje nieprzerwany przywóz 
oleju palmowego do UE oraz jego 
wykorzystanie w szeregu sektorów, w tym 
w przemyśle spożywczym; wyraża 
zaniepokojenie wykorzystaniem oleju 
palmowego w niektórych produktach jako 
substytutu mleka, co może wprowadzać 
konsumentów w błąd; odnotowuje z 
zaniepokojeniem, że zapotrzebowanie na 
produkty takie jak olej palmowy wywiera 
presję na obszary leśne we wrażliwych 
regionach oraz na mieszkające tam 
społeczności;

Or. bg

Poprawka 68
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie dalszego 
rozwoju istniejących systemów, w tym 
planu działania FLEGT, aby umożliwić 
transfer wiedzy i kształcenie partnerów 
spoza UE;

6. podkreśla znaczenie dalszego 
rozwoju istniejących systemów, w tym 
planu działania FLEGT, aby umożliwić 
transfer wiedzy i kształcenie partnerów 
spoza UE; zaleca, aby UE 
zintensyfikowała wysiłki w zakresie 
dobrowolnych umów o partnerstwie 
FLEGT, ze szczególnym uwzględnieniem 
udziału społeczeństwa obywatelskiego, 
zwłaszcza ludów tubylczych, społeczności 
lokalnych zależnych od lasów, kobiet i 
obrońców praw związanych ze 
środowiskiem; zaleca opieranie się na 
przykładzie umów FLEGT i rozszerzenie 
ich na produkty rolne stwarzające 
zagrożenie dla lasów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie dalszego 
rozwoju istniejących systemów, w tym 
planu działania FLEGT, aby umożliwić 
transfer wiedzy i kształcenie partnerów 
spoza UE;

6. podkreśla znaczenie dalszego 
rozwoju istniejących systemów, w tym 
planu działania FLEGT, a także 
obowiązującego prawodawstwa, takiego 
jak REDD+ i rozporządzenie UE w 
sprawie drewna, oraz promowania 
obecnych systemów dobrowolnych, aby 
zmniejszyć administracyjne obciążenie 
państw członkowskich oraz umożliwić 
transfer wiedzy i kształcenie partnerów 
spoza UE;

Or. en
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Poprawka 70
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie dalszego 
rozwoju istniejących systemów, w tym 
planu działania FLEGT, aby umożliwić 
transfer wiedzy i kształcenie partnerów 
spoza UE;

6. podkreśla znaczenie dalszego 
rozwoju istniejących systemów, w tym 
planu działania FLEGT, aby umożliwić 
transfer wiedzy i kształcenie w celu 
zwiększenia świadomości i poczucia 
odpowiedzialności wśród krajów 
partnerskich spoza UE;

Or. ro

Poprawka 71
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie dalszego 
rozwoju istniejących systemów, w tym 
planu działania FLEGT, aby umożliwić 
transfer wiedzy i kształcenie partnerów 
spoza UE;

6. podkreśla znaczenie istniejących 
systemów, w tym rozporządzenia UE w 
sprawie drewna i planu działania FLEGT 
pod względem transferu wiedzy i 
kształcenia partnerów spoza UE oraz 
zajęcia się kwestią legalności 
pozyskiwania drewna;

Or. en

Poprawka 72
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka
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7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; zauważa, że cele te można 
osiągnąć przez zapewnienie rolnikom 
łatwego dostępu do finansowania 
umożliwiającego im nabycie 
nowoczesnych wysoce precyzyjnych 
technologii rolniczych; uważa, że 
odpowiedzią na wysoki popyt na żywność 
powinny być pomoc techniczna, 
współpraca między organizacjami 
rolniczymi i transfer wiedzy;

Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
przy jednoczesnym poszanowaniu polityki 
leśnej będącej kompetencją państw 
członkowskich, co zapewni spójność 
polityki bezpośrednio lub pośrednio 
dotyczącej lasów, zmniejszenie presji na 
lasy dzięki rozwojowi bardziej 
innowacyjnego i wydajnego rolnictwa w 
UE i poza nią oraz ograniczenie strat 
żywności w łańcuchu żywnościowym za 
pomocą nowych technologii; uważa, że 
odpowiedzią na wysoki popyt na żywność 
powinny być pomoc techniczna, 
współpraca między organizacjami 
rolniczymi i transfer wiedzy;

Or. en
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Poprawka 74
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii, i w ten sposób stanie się 
wkładem w gospodarkę o obiegu 
zamkniętym; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

Or. pt

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym i produkcji produktów 
rolnych za pomocą nowych technologii; 
uważa, że odpowiedzią na wysoki popyt na 
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pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

żywność powinny być pomoc techniczna, 
współpraca między organizacjami 
rolniczymi i transfer wiedzy;

Or. en

Poprawka 76
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy 
pierwotne, wtórne, jak również lasy objęte 
gospodarką leśną, dzięki rozwojowi 
bardziej innowacyjnego i wydajnego 
rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 

7. uważa, że w ramach wielostronnej 
współpracy między państwami 
członkowskimi należy zająć się 
przyczynami wylesiania, co zapewni 
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rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

spójność polityki związanej z lasami, 
zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

Or. fr

Poprawka 78
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego, 
zrównoważonego i wydajnego rolnictwa w 
UE i poza nią oraz ograniczenie strat 
żywności w łańcuchu żywnościowym za 
pomocą nowych technologii; uważa, że 
odpowiedzią na wysoki popyt na żywność 
powinny być pomoc techniczna, 
współpraca między organizacjami 
rolniczymi i transfer wiedzy;

Or. de

Poprawka 79
Petri Sarvamaa

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania 
przez zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego, 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa w 
UE i poza nią oraz ograniczenie strat 
żywności w łańcuchu żywnościowym za 
pomocą nowych technologii; uważa, że 
odpowiedzią na wysoki popyt na żywność 
powinny być pomoc techniczna, 
współpraca między organizacjami 
rolniczymi i transfer wiedzy;

Or. en

Poprawka 80
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy poprzez 
promowanie coraz bardziej innowacyjnego 
i wydajnego rolnictwa oraz ograniczenie 
strat żywności w łańcuchu żywnościowym 
za pomocą nowych technologii; uważa, że 
odpowiedzią na wysoki popyt na żywność 
powinny być pomoc techniczna, 
współpraca między organizacjami 
rolniczymi i transfer wiedzy;

Or. fr

Poprawka 81
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej innowacyjnego i 
wydajnego rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

7. uważa, że w ramach polityki UE 
należy zająć się przyczynami wylesiania, 
co zapewni spójność polityki związanej z 
lasami, zmniejszenie presji na lasy dzięki 
rozwojowi bardziej zrównoważonego 
rolnictwa w UE i poza nią oraz 
ograniczenie strat żywności w łańcuchu 
żywnościowym, w tym za pomocą nowych 
technologii; uważa, że odpowiedzią na 
wysoki popyt na żywność powinny być 
pomoc techniczna, współpraca między 
organizacjami rolniczymi i transfer 
wiedzy;

Or. en

Poprawka 82
Christine Schneider, Norbert Lins

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że transformacja w 
leśnictwie musi prowadzić na całym 
świecie do integracyjnej gospodarki leśnej 
– tylko wtedy będziemy mogli wykorzystać 
potencjał istniejący w leśnictwie 
wielofunkcyjnym; integracyjna 
gospodarka leśna czerpie ze źródła 
ekologicznego surowca drzewnego 
poprzez zrównoważoną gospodarkę leśną i 
promowanie wykorzystania potencjału 
drewna, które można użyć w sposób 
zrównoważony;

Or. de
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Poprawka 83
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że oprócz produktów 
rolnych za wylesianie na wielką skalę 
odpowiadają także drewno, pulpa 
drzewna, papier i bioenergia; dla 
złagodzenia negatywnego wpływu tych 
sektorów wielkie znaczenie ma 
wydzielenie wystarczająco dużych 
obszarów nienaruszonych lasów o 
najwyższym poziomie ochrony w celu 
podtrzymania wielkoskalowych procesów 
ekologicznych mających zasadnicze 
znaczenie dla przystosowania się lasów do 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 84
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla znaczenie utworzenia 
zrównoważonych i przejrzystych 
łańcuchów wartości w rolnictwie przez 
porozumienia handlowe uniemożliwiające 
wprowadzanie na europejskie terytorium 
produktów rolnych niezgodnych z 
europejskimi normami i wartościami w 
dziedzinie ochrony lasów;

Or. fr

Poprawka 85
Anja Hazekamp, Manuel Bompard
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla potrzebę powiązania 
strategii politycznych Europejskiego 
Zielonego Ładu z zachętami do 
przeciwdziałania wylesianiu przez 
odniesienie się do jego skutków 
środowiskowych, społecznych i w zakresie 
praw człowieka, aby zrealizować 
długoterminową wizję neutralnej dla 
klimatu gospodarki;

Or. en

Poprawka 86
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. przypomina, że musimy 
dotrzymywać zobowiązań podjętych w 
deklaracji nowojorskiej w sprawie lasów; 
podkreśla znaczenie wdrożenia 
europejskiego systemu certyfikacji 
umożliwiającego natychmiastowe 
wstrzymanie importu w przypadku 
wykrycia za pomocą obrazów 
satelitarnych obszarów wylesianych;

Or. fr

Poprawka 87
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że zwiększone 
wykorzystanie drewna do celów biopaliw i 
bioenergii wywiera presję na europejskie i 
światowe lasy ze względu na coraz większe 
zapotrzebowanie na energię pochodzącą 
ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 88
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o pełne uwzględnienie 
wpływu na wylesianie wywieranego przez 
szersze wykorzystanie biopaliw; w związku 
z tym apeluje do Komisji o fundamentalne 
zreformowanie polityki UE w dziedzinie 
bioenergii, tj. przez zrewidowanie 
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 
energii;

Or. en

Poprawka 89
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. apeluje o szybkie wycofanie 
wszystkich biopaliw, których produkcja 
wymaga użytkowania gruntów i które 
powodują wylesianie oraz konkurują o 
grunty z produkcją żywności i w znacznym 
stopniu przyczyniają się do emisji gazów 
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cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 90
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. podkreśla znaczenie promowania 
zrównoważonego żywienia przez 
uświadamianie konsumentom wpływu 
wzorców konsumpcji i udzielanie 
informacji o sposobach żywienia lepszych 
dla zdrowia ludzkiego i mających mniejszy 
ślad środowiskowy;

Or. en

Poprawka 91
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 7 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7f. dostrzega, że ograniczenie unijnej 
produkcji i konsumpcji mięsa 
przyczyniłoby się do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, m.in. 
dotyczących powstrzymania wylesiania i 
utraty różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 92
Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE i 
państwach trzecich jako istotnego czynnika 
umożliwiającego zapewnienie dochodu 
właścicielom lasów i rolnikom stosującym 
system rolno-leśny, a także poprawę 
odporności lasów.

8. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE i 
państwach trzecich jako istotnego czynnika 
umożliwiającego zapewnienie dochodu 
właścicielom lasów i rolnikom stosującym 
system rolno-leśny, a także poprawę 
odporności lasów; podkreśla w związku z 
tym znaczenie wspierania właścicieli 
lasów, a w szczególności uwzględnienia 
warunków dotyczących drobnych 
właścicieli lasów.

Or. en

Poprawka 93
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE i 
państwach trzecich jako istotnego czynnika 
umożliwiającego zapewnienie dochodu 
właścicielom lasów i rolnikom stosującym 
system rolno-leśny, a także poprawę 
odporności lasów.

8. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej, 
obejmującej ponowne sadzenie trwałych 
nowych lasów w UE i państwach trzecich, 
jako istotnego czynnika umożliwiającego 
zapewnienie różnorodności biologicznej 
oraz dochodu właścicielom lasów i 
rolnikom stosującym system rolno-leśny, a 
także poprawę odporności lasów.

Or. pt

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

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE i 
państwach trzecich jako istotnego czynnika 
umożliwiającego zapewnienie dochodu 
właścicielom lasów i rolnikom stosującym 
system rolno-leśny, a także poprawę 
odporności lasów.

8. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE i 
państwach trzecich jako istotnego czynnika 
umożliwiającego zapewnienie dochodu 
właścicielom lasów i rolnikom stosującym 
system rolno-leśny, a także poprawę 
odporności lasów oraz sekwestrację 
dwutlenku węgla w lasach.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE i 
państwach trzecich jako istotnego czynnika 
umożliwiającego zapewnienie dochodu 
właścicielom lasów i rolnikom stosującym 
system rolno-leśny, a także poprawę 
odporności lasów.

8. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE i 
państwach trzecich jako istotnego czynnika 
umożliwiającego zapewnienie dochodu 
właścicielom lasów, osobom 
mieszkającym lub pracującym w lasach i 
rolnikom stosującym system rolno-leśny, a 
także poprawę odporności lasów.

Or. en

Poprawka 96
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Sylwia Spurek, Carmen 
Avram, Attila Ara-Kovács

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE i 

8. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
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państwach trzecich jako istotnego czynnika 
umożliwiającego zapewnienie dochodu 
właścicielom lasów i rolnikom stosującym 
system rolno-leśny, a także poprawę 
odporności lasów.

edukacji w UE i państwach trzecich jako 
istotnego czynnika umożliwiającego 
zapewnienie dochodu właścicielom lasów i 
rolnikom stosującym system rolno-leśny, a 
także poprawę odporności lasów.

Or. en

Poprawka 97
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE i 
państwach trzecich jako istotnego czynnika 
umożliwiającego zapewnienie dochodu 
właścicielom lasów i rolnikom stosującym 
system rolno-leśny, a także poprawę 
odporności lasów.

8. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE i 
państwach trzecich jako istotnego czynnika 
umożliwiającego zapewnienie dochodu 
właścicielom lasów i rolnikom stosującym 
system rolno-leśny;

Or. en

Poprawka 98
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla rolę systemów rolno-
leśnych, w tym ekstensywnego wypasu w 
lesie, pod względem ochrony 
różnorodności biologicznej, łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowania się do 
niej, jako praktyk o dużym potencjale 
sekwestracji dwutlenku węgla, które w 
okresach suchych stanowią potencjalnie 
ważne źródło paszy dla zwierząt, a także 
pod względem dywersyfikacji produkcji, w 
tym do celów biogospodarki; podkreśla, 
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że, jak pokazują badania terenowe, w 
systemach rolno-leśnych grunty są 
wykorzystywane efektywniej niż w 
przypadku upraw monokulturowych i w 
związku z tym oferują one potencjał 
zmniejszenia presji na inne ekosystemy, w 
tym lasy;

Or. en

Poprawka 99
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
spójności między działaniami UE w 
wymiarze wewnętrznym i za granicą; 
apeluje o skuteczne egzekwowanie 
rozporządzenia w sprawie drewna i 
dyrektyw dotyczących ochrony przyrody w 
całej UE, w tym przez wszczynane w 
odpowiednim terminie postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego; zdecydowanie 
potępia akty przemocy, w tym morderstwa, 
popełniane, według niedawnych 
doniesień, na strażnikach i pracownikach 
leśnym w niektórych państwach 
członkowskich, oraz apeluje do władz o 
zapewnienie pełnego i rzetelnego śledztwa 
i procesu;

Or. en

Poprawka 100
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że nielegalne 
pozyskiwanie drewna to praktyka 
utrzymująca się nie tylko w państwach 
trzecich, lecz także w UE; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o podjęcie 
zdecydowanych działań w celu 
przeciwdziałania nielegalnemu 
pozyskiwaniu drewna, zwłaszcza w celu 
ratowania ostatnich lasów pierwotnych 
Europy, także przez egzekwowanie 
obowiązującego prawodawstwa UE i, co 
za tym idzie, stosowanie 
proporcjonalnych, odstraszających i 
skutecznych sankcji w przypadkach 
naruszeń prawa UE;

Or. en

Poprawka 101
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że zmniejszenie presji 
na użytkowanie jest ważnym elementem 
ochrony lasów; podkreśla przy tym, że 
należy wspierać kaskadowe wykorzystanie 
surowca drzewnego; zwraca uwagę, że 
usługi ekosystemowe związane z drewnem 
są widoczne tylko w produktach trwałego 
użytku, takich jak meble lub budynki;

Or. de

Poprawka 102
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8a. umowy handlowe z krajami spoza 
UE powinny zawierać postanowienia 
dotyczące zrównoważonej gospodarki 
leśnej i odpowiedzialnej 
przedsiębiorczości, a także zobowiązania 
odnoszące się do skutecznego wdrażania 
porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 103
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. ubolewa, że zasady reform 
wspólnej polityki rolnej systematycznie 
skutkowały degradacją, a w wielu 
przypadkach utrudniły odtwarzanie, 
regenerację i odmłodzenie systemów 
rolno-leśnych o wysokiej wartości 
przyrodniczej; odnotowuje z 
zaniepokojeniem obserwowane obecnie 
wymieranie na dużą skalę 
charakterystycznych śródziemnomorskich 
systemów rolno-leśnych o wysokiej 
wartości przyrodniczej i pilnie apeluje o 
zmianę zasad, aby ułatwić regenerację i 
odtworzenie istniejących systemów rolno-
leśnych oraz tworzenie nowych;

Or. en

Poprawka 104
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla, że według sprawozdania 
„Europejskie środowisko – stan i 
prognozy na 2020 r.” jedynie w przypadku 
jednej trzeciej siedlisk leśnych 
wymienionych w dyrektywie siedliskowej 
UE stwierdzono właściwy stan ochrony 
oraz że od 2013 r. nie nastąpiła prawie 
żadna poprawa stanu ochrony siedlisk 
leśnych i gatunków, mimo wdrażania 
strategii leśnej UE; podkreśla, że 
zarządzanie tymi obszarami i zapewnienie 
egzekwowania dyrektyw dotyczących 
przyrody wymaga wystarczających 
zasobów.

Or. en

Poprawka 105
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zwraca uwagę, że społeczność 
lokalna i ludy tubylcze w niektórych 
przypadkach już od stuleci oszczędnie 
użytkują lasy w ramach drobnego 
rolnictwa i mają szczególną wiedzę na 
temat zrównoważonego użytkowania; 
podkreśla, że prawa tych grup ludności są 
w wielu miejscach zagrożone;

Or. de

Poprawka 106
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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8b. podkreśla potrzebę podnoszenia 
publicznej świadomości społecznych i 
gospodarczych skutków nielegalnego 
pozyskiwania drewna oraz przestępstw 
mających związek z lasem;

Or. en

Poprawka 107
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. powtarza, że lasów pierwotnych nie 
można zastąpić, i z zadowoleniem 
odnotowuje, że dostrzeżono to w 
komunikacie1a; apeluje, aby zrozumienie 
tego faktu znalazło się również u podstaw 
dyskusji na tematy polityczne i 
strategiczne oraz skutecznego 
egzekwowania prawa także w UE, w celu 
ochrony i odtwarzania tych ekosystemów i 
ich pozostałości w Unii;
_________________
1a Komisja Europejska, 2019: komunikat 
„Zintensyfikowanie działań UE na rzecz 
ochrony i odtwarzania światowych lasów” 
(COM(2019)0352).

Or. en

Poprawka 108
Anja Hazekamp, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o ochronę wszystkich 
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obrońców środowiska i lasów w UE i na 
całym świecie;

Or. en


