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Pozměňovací návrh 1
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů ze 
dne 11. prosince 2019 nazvané „Zelená 
dohoda pro Evropu“ (COM(2019)0640 
final) a na politické směry Ursuly von der 
Leyenové ze dne 10. září 2019,

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 2
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zvláštní zprávu IPCC 
ze dne 7. srpna 2019 o změně klimatu, 
desertifikaci, degradaci půdy, udržitelném 
hospodaření s půdou, potravinovém 
zabezpečení a tocích skleníkových plynů v 
suchozemských ekosystémech,

Or. fr

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

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 15. ledna 2020 
o Zelené dohodě pro Evropu,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Anne Sander

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na newyorskou 
deklaraci o lesích, kterou Evropská unie 
ratifikovala dne 23. června 2014,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá usnesení ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu a ze dne 16. ledna 2020 o 15. 
zasedání konference smluvních stran 
Úmluvy o biologické rozmanitosti 
(COP15),

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)



AM\1207223CS.docx 5/153 PE650.371v02-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1143/2014 o 
prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů a následná prováděcí 
nařízení s aktualizovanými seznamy 
invazních druhů, včetně druhů stromů,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu platformy 
IPBES o globálním posouzení biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb ze 
dne 31. května 2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Návrh usnesení
Právní východisko 6 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropské 
agentury pro životní prostředí nazvanou 
„Evropské životní prostředí – stav a 
výhled 2020: znalosti pro transformaci na 
udržitelnou Evropu“, která byla 
zveřejněna dne 4. prosince 2019,
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Návrh usnesení
Právní východisko 6 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu o 15. zasedání konference 
smluvních stran Úmluvy o biologické 
rozmanitosti (COP15),

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Návrh usnesení
Právní východisko 6 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zvláštní zprávu 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) o změně klimatu, desertifikaci, 
degradaci půdy, udržitelném hospodaření 
s půdou, potravinovém zabezpečení a 
tocích skleníkových plynů v 
suchozemských ekosystémech,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Návrh usnesení
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Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 11. prosince 2019 o „Zelené dohodě 
pro Evropu“ (COM(2019)0640),

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Právní východisko 7 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Právní východisko 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na strategii v oblasti 
klimatu do roku 2050,

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 14
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na přezkum strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020 v polovině období,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na závěry ze zasedání 
Rady pro zemědělství a rybolov ve dnech 
17. a 18. prosince 2018 o aktualizované 
biohospodářské strategii EU,

— s ohledem na závěry Rady ze dne 
29. listopadu 2019 o aktualizované 
biohospodářské strategii EU1a,

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/pu
blication/council-conclusions-updated-eu-
bioeconomy-strategy-29-november-
2019_en

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, 
Maria Noichl, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová, Anna Deparnay-
Grunenberg

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na odpovědnost 
členských států EU podle Úmluvy o 
biologické rozmanitosti (CBD), Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o 
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změně klimatu (UNFCCC) a Úmluvy 
Organizace spojených národů o boji proti 
desertifikaci (UNCCD),

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního 
dvora ve věci C-164/97 a C-165/971a,
_________________
1a Rozsudek Soudního dvora – spojené 
věci C-164/97 a C-165/97; dostupné na 
adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:6199
7CJ0164&rid=1

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Návrh usnesení
Právní východisko 16 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh evropského 
právního rámce pro klima2a,
_________________
2a Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima).

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že závazky EU 
přijaté na unijní i mezinárodní úrovni, 
např. Zelená dohoda pro Evropu, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, Kjótský 
protokol, Pařížská dohoda a vytvoření 
společnosti s nulovými emisemi, nebude 
možné splnit bez klimatických přínosů a 
dalších ekosystémových služeb, které lesy 
a odvětví založená na lesnictví poskytují;

A. vzhledem k tomu, že závazky EU 
přijaté na unijní i mezinárodní úrovni, 
např. Zelená dohoda pro Evropu, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, Kjótský 
protokol, Pařížská dohoda a vytvoření 
společnosti s nulovými emisemi, nebude 
možné splnit bez ambicióznějších 
závazných klimatických a 
environmentálních cílů, zejména v oblasti 
zachování a obnovy lesních ekosystémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že závazky EU 
přijaté na unijní i mezinárodní úrovni, 
např. Zelená dohoda pro Evropu, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, Kjótský 
protokol, Pařížská dohoda a vytvoření 
společnosti s nulovými emisemi, nebude 
možné splnit bez klimatických přínosů a 
dalších ekosystémových služeb, které lesy 
a odvětví založená na lesnictví poskytují;

A. vzhledem k tomu, že závazky EU 
přijaté na unijní i mezinárodní úrovni, 
např. Zelená dohoda pro Evropu, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, Kjótský 
protokol, Pařížská dohoda a klimatická 
neutralita do roku 2050, nebude možné 
splnit bez přínosů z pohlcování uhlíku, 
stanovišť volně žijících a planě rostoucích 
druhů a dalších ekosystémových služeb, 
které lesy a odvětví založená na lesnictví 
poskytují;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že závazky EU 
přijaté na unijní i mezinárodní úrovni, 
např. Zelená dohoda pro Evropu, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, Kjótský 
protokol, Pařížská dohoda a vytvoření 
společnosti s nulovými emisemi, nebude 
možné splnit bez klimatických přínosů a 
dalších ekosystémových služeb, které lesy 
a odvětví založená na lesnictví poskytují;

A. vzhledem k tomu, že závazky EU 
přijaté na unijní i mezinárodní úrovni, 
např. cíle udržitelného rozvoje OSN, 
Kjótský protokol, Pařížská dohoda a 
vytvoření společnosti s nulovými emisemi, 
nebude možné splnit bez klimatických 
přínosů a dalších ekosystémových služeb, 
které lesy a odvětví založená na lesnictví 
poskytují;

Or. fi

Pozměňovací návrh 22
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že závazky EU 
přijaté na unijní i mezinárodní úrovni, 
např. Zelená dohoda pro Evropu, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, Kjótský 
protokol, Pařížská dohoda a vytvoření 
společnosti s nulovými emisemi, nebude 
možné splnit bez klimatických přínosů a 
dalších ekosystémových služeb, které lesy 
a odvětví založená na lesnictví poskytují;

A. vzhledem k tomu, že závazky EU 
přijaté na unijní i mezinárodní úrovni, 
např. Zelená dohoda pro Evropu, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, Kjótský 
protokol, Pařížská dohoda a vytvoření 
společnosti s nulovými emisemi, nebude 
možné splnit bez klimatických přínosů a 
dalších ekosystémových služeb, které lesy 
poskytují;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že závazky EU 
přijaté na unijní i mezinárodní úrovni, 
např. Zelená dohoda pro Evropu, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, Kjótský 
protokol, Pařížská dohoda a vytvoření 
společnosti s nulovými emisemi, nebude 
možné splnit bez klimatických přínosů a 
dalších ekosystémových služeb, které lesy 
a odvětví založená na lesnictví poskytují;

A. vzhledem k tomu, že závazky EU 
přijaté na unijní i mezinárodní úrovni, 
např. Zelená dohoda pro Evropu, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, Kjótský 
protokol, Pařížská dohoda a vytvoření 
společnosti s nulovými emisemi, nebude 
možné splnit bez klimatických přínosů a 
dalších ekosystémových služeb, které lesy 
poskytují;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské 
státy, avšak vzhledem k tomu, že EU již 
dlouhou dobu přispívá svými politikami k 
udržitelnému obhospodařování lesů a 
pomáhá členských státům přijímat v této 
oblasti rozhodnutí;

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví, 
avšak vzhledem k tomu, že EU již dlouhou 
dobu přispívá různými právními předpisy, 
jako jsou mimo jiné směrnice o ochraně 
ptáků a směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť, společná zemědělská politika, 
nařízení o LULUCF, směrnice o 
obnovitelných zdrojích energie, nařízení o 
dřevu a nařízení FLEGT, a vlastně tak 
reguluje mnoho aspektů týkajících se 
lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Manuel Bompard
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské státy, 
avšak vzhledem k tomu, že EU již dlouhou 
dobu přispívá svými politikami k 
udržitelnému obhospodařování lesů a 
pomáhá členských státům přijímat v této 
oblasti rozhodnutí;

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské státy, 
avšak vzhledem k tomu, že EU již dlouhou 
dobu přispívá svými politikami k 
udržitelnému obhospodařování lesů a 
pomáhá členských státům přijímat v této 
oblasti rozhodnutí, čímž připravuje 
podmínky pro lepší koordinaci 
vnitrostátních politik;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Isabel 
Carvalhais, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské státy, 
avšak vzhledem k tomu, že EU již dlouhou 
dobu přispívá svými politikami k 
udržitelnému obhospodařování lesů a 
pomáhá členských státům přijímat v této 
oblasti rozhodnutí;

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské státy, 
avšak vzhledem k tomu, že EU již dlouhou 
dobu přispívá svými politikami k 
udržitelnému obhospodařování lesů, z 
nichž některé již mají důsledky pro 
politiku členských států v oblasti lesnictví, 
a pomáhá členských státům přijímat v této 
oblasti rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské 
státy, avšak vzhledem k tomu, že EU již 
dlouhou dobu přispívá svými politikami k 
udržitelnému obhospodařování lesů a 
pomáhá členských státům přijímat v této 
oblasti rozhodnutí;

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví, 
avšak ochrana lesů je nedílnou součástí 
opatření v oblasti životního prostředí, k 
nimž je Společenství zmocněno na základě 
článku 191 Smlouvy1a; 

_________________
1a Rozsudek Soudního dvora ve spojených 
věcech C-164/97 a C-165/97.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské státy, 
avšak vzhledem k tomu, že EU již dlouhou 
dobu přispívá svými politikami k 
udržitelnému obhospodařování lesů a 
pomáhá členských státům přijímat v této 
oblasti rozhodnutí;

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské státy, 
avšak vzhledem k tomu, že EU již dlouhou 
dobu přispívá svými politikami a pokyny k 
udržitelnému obhospodařování lesů a 
pomáhá členských státům přijímat v této 
oblasti rozhodnutí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské státy, 
avšak vzhledem k tomu, že EU již dlouhou 
dobu přispívá svými politikami k 
udržitelnému obhospodařování lesů a 
pomáhá členských státům přijímat v této 
oblasti rozhodnutí;

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské státy, 
avšak vzhledem k tomu, že EU již dlouhou 
dobu přispívá svými politikami, zejména 
politikou v oblasti rozvoje venkova, k 
udržitelnému obhospodařování lesů a 
pomáhá členských státům přijímat v této 
oblasti rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské 
státy, avšak vzhledem k tomu, že EU již 
dlouhou dobu přispívá svými politikami k 
udržitelnému obhospodařování lesů a 
pomáhá členských státům přijímat v této 
oblasti rozhodnutí;

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví, a 
vzhledem k tomu, že EU tudíž nemá žádné 
pravomoci, pokud jde o politiky v oblasti 
lesnictví členských států, avšak vzhledem 
k tomu, že EU již dlouhou dobu přispívá 
svými politikami k udržitelnému 
obhospodařování lesů a pomáhá členských 
státům přijímat v této oblasti rozhodnutí;

Or. fi

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

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské státy, 
avšak vzhledem k tomu, že EU již dlouhou 
dobu přispívá svými politikami k 
udržitelnému obhospodařování lesů a 
pomáhá členských státům přijímat v této 
oblasti rozhodnutí;

B. vzhledem k tomu, že Smlouva o 
fungování Evropské unie neodkazuje na 
společnou politiku EU v oblasti lesnictví a 
že odpovědnost za lesy nesou členské 
státy;  vzhledem k tomu, že evropské 
orgány tudíž nemají vůbec žádnou 
pravomoc přijímat právně závazná 
pravidla v odvětvích založených na 
lesnictví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že obavy 
vyvolává snaha Komise ovlivnit politiku v 
oblasti lesnictví, která je ve výlučné 
pravomoci členských států, mimo jiné pod 
záminkou podpory biologické 
rozmanitosti, možná formou nových cílů 
týkajících se ochrany podle jednotlivých 
oblastí, které by dokonce mohly mít 
negativní vliv na klima a životní prostředí 
v členských státech, jež své lesy 
obhospodařují dobře;

Or. fi

Pozměňovací návrh 33
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Ba. vzhledem k tomu, že Evropská 
unie by měla zavést lépe koordinovanou 
strategii, která by řešila zvýšená rizika, 
jimž budou lesy a jejich ekosystémové 
služby v příštích letech nevyhnutelně 
vystaveny, a zlepšila odolnost lesů vůči 
změně klimatu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová, Anna Deparnay-
Grunenberg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že 40 % lesů EU 
je ve veřejném vlastnictví, jsou členské 
státy povinny jít ve svých státních lesích 
příkladem jejich udržitelného 
obhospodařování pro veřejné blaho;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že pouze 26 % 
lesních druhů a 15 % lesních stanovišť se 
z hlediska ochrany nachází v příznivém 
stavu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, 
Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, 
Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že evropské lesy 
pohlcují a zadržují přibližně 10 % emisí 
uhlíku EU, čímž výrazně přispívají ke 
zmírňování změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Martin Häusling, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že nezákonná 
těžba dřeva pokračuje také v EU3a,
_________________
3a Příkladem je Rumunsko, Švédsko a 
Polsko, 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing%20note%20May-
June%202019_Final.pdf a 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing_Note_April_-
_May_2018_Public_version.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že lesy 
představují oběhový ekosystém založený 
na úplné recyklaci hmoty a živin v něm 
obsažených, a vzhledem k tomu, že 
veškeré formy aktivního obhospodařování 
lesů jsou postaveny na využívání zdrojů z 
tohoto ekosystému, což má nevyhnutelný 
a negativní vliv na jeho fungování, 
strukturu a biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bd. vzhledem k tomu, že kvůli 
zachování celé škály biologické 
rozmanitosti a funkčnosti lesů a potřebě 
zmírnit dopad změny klimatu je naléhavě 
nutné, aby část lesních ploch byla 
vyhrazena jako oblast bez jakéhokoli 
aktivního zásahu člověka;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že lesy a celý 
hodnotový řetězec založený na lesnictví 
jsou zásadní pro další rozvoj oběhového 
biohospodářství, neboť zajišťují pracovní 

C. vzhledem k tomu, že lesy a celý 
hodnotový řetězec založený na lesnictví 
jsou zásadní pro další rozvoj oběhového 
biohospodářství, neboť zajišťují pracovní 
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místa a hospodářskou prosperitu ve 
venkovských i městských oblastech, 
poskytují služby v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, nabízejí 
zdravotní přínosy a chrání biologickou 
rozmanitost a vyhlídky horských a 
venkovských oblastí;

místa a hospodářskou prosperitu ve 
venkovských i městských oblastech, 
poskytují služby v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, nabízejí 
zdravotní přínosy a chrání biologickou 
rozmanitost a vyhlídky horských a 
venkovských oblastí, přičemž 
biohospodářství navíc zlepšuje 
soběstačnost Unie;

Or. fi

Pozměňovací návrh 41
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Isabel 
Carvalhais, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že lesy a celý 
hodnotový řetězec založený na lesnictví 
jsou zásadní pro další rozvoj oběhového 
biohospodářství, neboť zajišťují pracovní 
místa a hospodářskou prosperitu ve 
venkovských i městských oblastech, 
poskytují služby v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, nabízejí 
zdravotní přínosy a chrání biologickou 
rozmanitost a vyhlídky horských a 
venkovských oblastí;

C. vzhledem k tomu, že lesy a celý 
hodnotový řetězec založený na lesnictví 
jsou zásadní pro další rozvoj oběhového 
biohospodářství, neboť zajišťují pracovní 
místa a hospodářskou prosperitu ve 
venkovských i městských oblastech, 
poskytují služby v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, nabízejí 
zdravotní přínosy a chrání biologickou 
rozmanitost a vyhlídky horských a 
venkovských oblastí a brání desertifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že lesy a celý 
hodnotový řetězec založený na lesnictví 
jsou zásadní pro další rozvoj oběhového 
biohospodářství, neboť zajišťují pracovní 
místa a hospodářskou prosperitu ve 
venkovských i městských oblastech, 
poskytují služby v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, nabízejí 
zdravotní přínosy a chrání biologickou 
rozmanitost a vyhlídky horských a 
venkovských oblastí;

C. vzhledem k tomu, že hodnotový 
řetězec založený na lesnictví zajišťuje 
pracovní místa a hospodářskou prosperitu 
ve venkovských i městských oblastech a 
má klíčový význam pro vyhlídky horských 
a venkovských oblastí, a vzhledem k tomu, 
že lesy poskytují služby v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, nabízejí 
zdravotní přínosy a biologickou 
rozmanitost a poskytují útočiště pro 
biologickou rozmanitost a chráněné 
druhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že lesy a celý 
hodnotový řetězec založený na lesnictví 
jsou zásadní pro další rozvoj oběhového 
biohospodářství, neboť zajišťují pracovní 
místa a hospodářskou prosperitu ve 
venkovských i městských oblastech, 
poskytují služby v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, nabízejí 
zdravotní přínosy a chrání biologickou 
rozmanitost a vyhlídky horských a 
venkovských oblastí;

C. vzhledem k tomu, že lesy a celý 
hodnotový řetězec založený na lesnictví 
jsou zásadní pro další rozvoj oběhového 
biohospodářství, neboť zajišťují pracovní 
místa a hospodářskou prosperitu ve 
venkovských i městských oblastech, 
poskytují služby v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, nabízejí 
zdravotní přínosy a chrání biologickou 
rozmanitost a vyhlídky horských, 
ostrovních a venkovských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Manuel Bompard
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že lesy a celý 
hodnotový řetězec založený na lesnictví 
jsou zásadní pro další rozvoj oběhového 
biohospodářství, neboť zajišťují pracovní 
místa a hospodářskou prosperitu ve 
venkovských i městských oblastech, 
poskytují služby v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, nabízejí 
zdravotní přínosy a chrání biologickou 
rozmanitost a vyhlídky horských a 
venkovských oblastí;

C. vzhledem k tomu, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla účinně přispívat k 
racionálnímu a udržitelnému využívání 
lesů, k jejich plánované obnově a účinné 
ochraně v zájmu současných i budoucích 
generací a ke vzdělávání občanů v duchu 
větší odpovědnosti, pokud jde o uměřené a 
hospodárné využívání lesů, které 
představují významnou součást 
přírodního bohatství Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že lesy a celý 
hodnotový řetězec založený na lesnictví 
jsou zásadní pro další rozvoj oběhového 
biohospodářství, neboť zajišťují pracovní 
místa a hospodářskou prosperitu ve 
venkovských i městských oblastech, 
poskytují služby v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, nabízejí 
zdravotní přínosy a chrání biologickou 
rozmanitost a vyhlídky horských a 
venkovských oblastí;

C. vzhledem k tomu, že lesy a celý 
hodnotový řetězec založený na lesnictví 
jsou zásadní pro další rozvoj oběhového 
hospodářství, neboť zajišťují pracovní 
místa a hospodářskou prosperitu ve 
venkovských i městských oblastech, 
poskytují služby v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, nabízejí 
zdravotní přínosy a chrání biologickou 
rozmanitost a vyhlídky horských a 
venkovských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Robert 
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Hajšel, Monika Beňová, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že velice 
důležitou úlohu mají poříční lesy, neboť 
představují přirozenou ochranu proti 
vzestupu vodní hladiny během povodní, 
ale také z hlediska zachování vlhkosti v 
situaci celosvětového nárůstu teplot;  
vzhledem k tomu, že mají klíčový význam 
pro zachování biologické rozmanitosti, ale 
že mají také sklon pohlcovat přes 
podzemní vodu minerální rezidua ze 
zemědělství, čímž omezují míru, v jaké 
jsou řeky vystaveny působení 
znečišťujících faktorů; vzhledem k tomu, 
v některých členských státech existují 
určité regionální projekty 
znovuvysazování poříčních lesů nejméně 
několik metrů od říčního břehu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Mazaly Aguilar, Peter Jahr, Herbert 
Dorfmann, Carmen Avram, Paolo De Castro, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že řádně 
financovaný vysoce kvalitní výzkum, 
inovace, sběr informací, údržba a rozvoj 
databází a sdílení osvědčených postupů a 
znalostí mají mimořádný význam pro 
budoucnost multifunkčních lesů v EU a 
pro celý hodnotový řetězec založený na 
lesnictví, s ohledem na to, že jsou na ně 
kladeny stále vyšší nároky a je třeba využít 
nejrůznějších příležitostí a postavit se 
výzvám, kterým společnost čelí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že se 
předpokládá, že riziko lesních požárů 
způsobených počasím se změnou klimatu 
výrazně zvýší ve většině evropských 
regionů, zejména v západní střední 
Evropě, což povede k tomu, že oblasti 
mírně ohrožené požáry se rozšíří směrem 
na sever, přičemž vůbec nejvyšší riziko 
požárů se soustředí do oblasti kolem 
Středozemního moře;  vzhledem k tomu, 
že toto riziko je v případě scénářů 
počítajících s vyššími emisemi vyšší než v 
případě scénářů s nižšími emisemi1a;
_________________
1a 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/bitstream/JRC108974/jrc108974_fin
al.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že kvůli rozsahu 
změny klimatu bude docházet k rozsáhlé 
migraci evropských druhů stromů, vyšší 
úmrtnosti stromů – a tudíž celého souboru 
biotických interakcí – a změnám ve 
složení půdní mikrobiální flóry, čímž se 
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sníží úrodnost půdy a povede to k šíření 
škůdců stromů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Michal Wiezik, Maria Noichl, Martin Häusling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že pokračující 
úbytek biologické rozmanitosti měl v 
posledních desetiletích negativní dopad na 
plnění mnoha ekosystémových služeb, 
vzhledem k tomu, že k tomuto úbytku 
došlo částečně v důsledku intenzivních 
zemědělských a lesnických postupů, 
vzhledem k tomu, že pokračující úbytek 
regulačních služeb může mít nepříznivý 
dopad na kvalitu života4a;
_________________
4a IPBES(2018): Summary for 
policymakers of the regional assessment 
report on biodiversity and ecosystem 
services for Europe and Central Asia of 
the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (Shrnutí regionální hodnotící 
zprávy o biologické rozmanitosti a 
ekosystémových službách pro Evropu s 
střední Asii pro tvůrce politik Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby). M. Fischer, M. Rounsevell, A. 
Torre-Marin Rando, A. Mader, A. 
Church,M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn. 
P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-
López, I.Ring, C. Sandström, I. Sousa 
Pinto, P. Visconti, N.E. Zimmermann a 
M.Christie (vyd.). Sekretariát IPBES, 
Bonn, Německo. Dostupné na adrese: 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_6
_15_add.4_eca_english.pdf
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Or. en

Pozměňovací návrh 51
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že klimatologové 
se shodují, že zásadní podmínkou pro 
dosažení cílů v oblasti snížení 
celosvětových emisí oxidu uhličitého do 
roku 2030 o 45 % oproti roku 2010 je 
současné omezení emisí ze spalování a 
snížení oxidu uhličitého v atmosféře 
prostřednictvím přírůstku lesů, jak radí 
Mezivládní panel pro změnu klimatu ve 
své zvláštní zprávě nazvané „Globální 
oteplování o 1,5 °C“ z roku 2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že lesy jsou 
součástí našeho přírodního dědictví, které 
musíme zachovat a chránit, a vzhledem k 
tomu, že je naprosto nezbytné o toto 
dědictví řádně pečovat, aby prospívalo a 
bylo zdrojem biologické rozmanitosti, ale i 
ekonomickým a sociálním zdrojem a 
zdrojem cestovního ruchu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova 
poskytl v rámci SZP nástroje a zdroje na 
podporu odvětví lesnictví a měl by tak 
činit i v období SZP po roce 2020, a to s 
výrazným zaměřením na udržitelné 
obhospodařování lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v EU je 16 
milionů soukromých vlastníků lesů, kteří 
vlastní asi 60 % lesů EU;  vzhledem k 
tomu, že průměrná rozloha lesů v 
soukromém vlastnictví činí 13 ha, přičemž 
asi dvě třetiny soukromých vlastníků lesů 
vlastní méně než 3 ha lesa;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že udržitelně 
obhospodařované lesy jsou nesmírně 
důležité, protože zajišťují pracovní místa 
ve venkovských oblastech a jsou přínosem 
pro lidské zdraví a zároveň rozhodnou 
měrou přispívají k biologické rozmanitosti 
a zdravému životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že opatření ke 
zmírňování změny klimatu a k 
přizpůsobování se této změně v lesích jsou 
navzájem provázána, přičemž je třeba 
vyvážit aspekty a podporovat synergie 
mezi nimi, zejména v rámci adaptačních 
strategií a plánů členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že evropské lesy 
a situace v nich se liší, a proto je třeba k 
nim přistupovat odlišně, ale vždy s cílem 
zlepšit jejich hospodářskou, sociální a 
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environmentální funkci;

Or. pt

Pozměňovací návrh 58
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že vnitrostátní 
strategie v oblasti lesů a obhospodařování 
lesů nyní odrážejí rámec, který je 
roztříštěný, nesoudržný a není v 
současnosti na úrovni EU dostatečně 
koordinovaný;

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější 
regiony obsahují velmi bohaté zdroje 
biologické rozmanitosti a že je zásadní, 
aby byly zachovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že ztráta 
biologické rozmanitosti v lesích má 
významné dopady na životní prostředí, 
hospodářství i společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika Beňová, Paolo De 
Castro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že dostupnost 
přírodních lesních terénů či 
lesních produktů představuje klíčový 
prvek pro některá plemena 
domestikovaných či semidomestikovaných 
autochtonních a místních plemen zvířat, 
která mají vysokou socioekonomickou a 
kulturní hodnotu, jako např. 
východobalkánský vepř a černé iberské 
prase; vzhledem k tomu, že kvalita 
výrobků z těchto zvířat do značné míry 
závisí na přítomnosti žaludů a dalších 
lesních plodů, kvůli čemuž je nezbytné, 
aby chovatelé měli přístup k podmínkám 
nezbytným pro příslušný chov 
plemenných zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-
Veli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že kvalita půdy 
sehrává zásadní úlohu při poskytování 
ekosystémových služeb, jako je filtrace 
vody a její zadržování, a tedy ochrana 
před povodněmi a suchem, pohlcování 
CO2, biologická rozmanitost a růst 
biomasy; vzhledem k tomu, že zlepšování 
kvality půdy, například v některých 
regionech přeměnou jehličnatých lesů v 
trvalé opadavé listnaté lesy, je 
hospodářsky náročný proces, který trvá 
několik desetiletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že pěstování 
stávajících lesů za účelem dosažení jejich 
biologického potenciálu pohlcování 
uhlíku optimalizuje odstraňování CO2 a 
zároveň omezuje změnu klimatu a chrání 
biologickou rozmanitost, půdu, ovzduší, 
zemi a vodu; vzhledem k tomu, že čím jsou 
lesy starší, tím ukládají více oxidu 
uhličitého na akr za rok, zejména po 
dosažení dospělosti v 50 letech; vzhledem 
k tomu, že lesy ukládají přibližně 2,5krát 
více uhlíku v půdě než ve stromové 
biomase1a;
_________________
1a Bruno De Vos a kol., Benchmark 
values for forest soil carbon stocks in 
Europe: Results from a large scale forest 
soil survey (Referenční hodnoty pro 
zásoby uhlíku v lesní půdě v Evropě: 
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výsledky rozsáhlého průzkumu lesní 
půdy), Geoderma, svazky 251–252, srpen 
2015, str. 33–46

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že větší zalesnění 
Evropy musí doprovázet potřebné 
obhospodařování lesů a jejich údržba; 
vzhledem k tomu, že evropské lesy se 
vyznačují značnou rozmanitostí, a 
vzhledem k tomu, že lesy, které mají být 
obhospodařovány v rámci strategie v 
oblasti lesnictví, se mohou výrazně lišit v 
závislosti na členském státu, druzích 
stromů a velikosti nebo pracovních 
metodách lesních podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že v evropské 
společnosti, která je stále méně propojená 
s lesy a lesnictvím, je třeba podporovat 
klíčovou úlohu udržitelného 
obhospodařování lesů, přičemž je třeba 
zdůrazňovat, že lesy přinášejí z 
ekonomického, sociálního, 
environmentálního i kulturního a 
historického hlediska celou řadu výhod;
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Or. en

Pozměňovací návrh 66
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že lesy mají 
kromě pohlcování uhlíku příznivý dopad 
na klima, atmosféru, zachování biologické 
rozmanitosti a na správu vodních toků a 
vodních cest, chrání půdu před erozí 
způsobenou vodou a větrem a mají další 
užitečné přirozené vlastnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že téměř 23 % 
evropských lesů se nachází v lokalitách 
sítě Natura 2000, přičemž v některých 
členských státech tento podíl přesahuje 50 
%, a že téměř polovina přírodních 
stanovišť v oblastech Natura 2000 jsou 
lesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Michal Wiezik
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že aktivní 
obhospodařování má negativní vliv na 
důležité vlastnosti lesních ekosystémů, 
zejména množství a kvalitu mrtvé dřevní 
hmoty, a na rané a pozdní vývojové fáze 
lesa;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že primární lesy 
jsou jedinečným zdrojem biologické 
rozmanitosti a mají větší schopnost 
pohlcování uhlíku než lesy sekundární; 
vzhledem k tomu, že Bělověžský prales je 
nenahraditelná oblast z hlediska 
zachování biologické rozmanitosti, 
zejména z důvodu své velikosti, stavu 
ochrany a v zásadě nedotčené přírody; 
vzhledem k tomu, že Bělověžský prales je 
zapsán na seznamu světového dědictví 
Unesco a Unesco jej uznává jako 
biosférickou rezervaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že lesy, které 
jsou vysoce hodnotné z hlediska ochrany 
přírody, zastávají klíčovou úlohu při 
ochraně zranitelných stanovišť, ale i při 
podpoře vědy; vzhledem k tomu, že 
některé členské státy EU přijaly cílenou 
politiku zaměřenou na lesy, které jsou 
vysoce hodnotné z hlediska ochrany 
přírody, což je chvályhodné; vzhledem k 
tomu, že přidanou hodnotu těchto lesů 
nelze srovnávat ani poměřovat 
ekonomickými měřítky, což někdy ztěžuje 
její chápání vlastníky lesů, a proto by 
mohl být dále případně vytvořen určitý 
kompenzační mechanismus;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že vysoká míra 
vymírání vysoce specializovaných lesních 
druhů, kterou často pozorujeme v 
obhospodařovaných lesích, je v rozporu s 
myšlenkou udržitelnosti tohoto 
obhospodařování, zejména v souvislosti s 
environmentálním pilířem, a zpochybňuje 
slučitelnost aktivního obhospodařování s 
ochranou lesa v případech, kdy je celá 
lesní biologická rozmanitost, a zejména 
nejohroženější druhy, předmětem 
ochranných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Anna Deparnay-Grunenberg
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za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že 
obhospodařované plantáže, kde se 
pravidelně těží, ukládají podstatně méně 
uhlíku, protože stromy se ponechávají 
mladé a malého vzrůstu2a; vzhledem k 
tomu, že plantáže jsou často monokulturní 
a zachycují méně uhlíku a pomaleji než 
nedotčené lesy s větší rozmanitostí druhů 
stromů, které většinou tvoří evropské 
endemické druhy, a s vyšší mírou 
biologického zachycování uhlíku2b;
_________________
2a Harmon a kol. (1990): Effects on 
carbon storage of conversion of old-
growth forests to young forests (Dopady 
přeměny starých lesů v mladé na ukládání 
uhlíku), Science.  9. února 1990; 
247(4943): 699–702. John Sterman a kol. 
(2018): Does replacing coal with wood 
lower CO2 emissions? Dynamic lifecycle 
analysis of wood bioenergy (Snižuje 
náhrada uhlí dřevem emise CO2? 
Dynamická analýza životního cyklu 
bioenergie ze dřeva), Environmental 
Research Letters, 
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1
748-9326/ aaa512/meta
2b Liu, Y., M. Kumar, G.G. Katul, a A. 
Porporato (2018): Reduced resilience as a 
potential early warning signal of forest 
mortality (Snížená odolnost jako možný 
včasný varovný signál odumírání lesa). 
Výroční schůze Americké ekologické 
společnosti (Ecological Society of 
America), 5.–10. srpna 2018, New 
Orleans, Louisiana.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že podle 
nejnovějších odhadů se pouze 26 % 
lesních druhů a 15 % lesních stanovišť 
nachází v příznivém stavu z hlediska 
ochrany1a;
_________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/themes/biodive
rsity/forests/forest-dynamics-in-europe-
and

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že projekty, 
jejichž cílem je přechod z uhlí na 
biomasu, realizované v současnosti v EU 
by vedly k uvolnění 67 Mt CO2 ročně a 
vyžádaly by si pokácení přibližně 2 700 
km2 lesa ročně, přičemž by vyprodukovaly 
pouze 64 TWh elektřiny, což je méně než 2 
% elektrické energie produkované v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel, Monika Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-
Kovács

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že lesy mohou 
být zdrojem primárních lesních produktů, 
jako je dřevo, poskytují i cenné druhotné 
produkty, jako jsou houby, lanýže, byliny, 
med a drobné plody, které jsou velmi 
důležité pro hospodářskou činnost v 
některých oblastech Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že evropské lesy 
sehrávají důležitou úlohu při zlepšování 
životního prostředí, rozvoji hospodářství, 
uspokojování potřeb členských států v 
oblasti výrobků ze dřeva a zlepšování 
životních podmínek obyvatel;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že je zřejmé, že 
prales, smíšené lesy a agrolesnictví 
poskytují výhody z hlediska klimatu, 
biologické rozmanitosti a odolnosti, které 
předčí výhody lesních plantáží;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že na celém světě 
roste poptávka po autentické divoké 
přírodě a že se podstatně zvýšila veřejná 
podpora přísné ochrany lesních 
ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že používání 
dřeva jako biomasy pro výrobu energie 
vytváří větší množství emisí CO2 na 
jednotku energie než uhlí, protože dřevo 
se vyznačuje menší energetickou 
hustotou, vyššími emisemi pocházejícími z 
dodavatelského řetězce a nižší účinností 
přeměny spalného tepla na elektřinu; 
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vzhledem k tomu, že dřevní biomasa je 
účinněji využívána při výrobě tepla než při 
výrobě energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Isabel 
Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že agrolesnictví, 
jež je definováno jako systémy využívání 
půdy, v jejichž rámci je stejný pozemek 
zároveň využíván k pěstování stromů a k 
zemědělské činnosti, je souborem systémů 
obhospodařování půdy, které zvyšují 
celkovou produktivitu, generují více 
biomasy, udržují a obnovují půdu a 
poskytují řadu cenných ekosystémových 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že lesy sehrávají 
multifunkční úlohu, že jejich vytváření 
trvá značnou dobu a že je důležité zajistit 
řádnou rozmanitost druhů, představuje 
udržitelné využívání a ochrana a 
znásobení lesních zdrojů pro Evropu 
důležitý úkol;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika Beňová, Paolo De 
Castro, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že sociálně a 
environmentálně odpovědný lov sehrává 
důležitou úlohu rovněž v lesích a 
pololesnatých oblastech, a to 
prostřednictvím kontroly zvěře nebo šíření 
nemocí, jako je africký mor prasat;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že se objevují 
nové možnosti, jak se přizpůsobit změně 
klimatu a jak ji zmírňovat, mimo jiné 
metodou zvanou „proforestation“5a;
_________________
5a „proforestation“ – pěstování stávajících 
lesů v nedotčeném stavu, s cílem rozvinout 
jejich ekologický potenciál, viz: William 
R. Moomaw, 2019: Intact Forests in the 
United States: Proforestation Mitigates 
Climate Change and Serves the Greatest 
Good (Nedotčené lesy ve Spojených 
státech: metoda „proforestation“ zmírňuje 
změnu klimatu a slouží nejvyššímu 
dobru). Publikováno v: Frontiers in 
Forests and Global Change.
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Or. en

Pozměňovací návrh 84
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cf. vzhledem k tomu, že se uznává, že 
průměrný životní cyklus výrobků ze dřeva 
činí 50 let v případě staveb, 8 let u 
dřevěných panelů a rok u energie, tepla 
nebo papíru; vzhledem k tomu, že trvá v 
průměru 40 let, než nový strom pohltí 
ekvivalent oxidu uhličitého uvolněného 
do atmosféry výrobky ze dřeva 
pocházejícího z poraženého stromu; 
vzhledem k tomu, že klimatologové 
odhadují, že je nezbytné zmírnit v příštích 
12 letech změnu klimatu, aby se globální 
oteplování omezilo na méně než 2°C;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cf. vzhledem k tomu, že v evropské 
zemědělské půdě by se přechodem na 
agrolesnictví, sázením živých plotů, 
zrušením orby a zeleným pokryvem mohlo 
uložit více než 1,5 miliardy tun uhlíku1 a; 
vzhledem k tomu, že agrolesnictví 
představuje 90 % tohoto potenciálu; 
vzhledem k tomu, že agrolesnictví má 
pozitivní dopad na ochranu půdy, 
zachování kvality vody a biologickou 
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rozmanitost;
_________________
1 a www.agroforesterie.fr › agroforesterie-
et-PAC-fevrier-2013 

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cf. vzhledem k tomu, že ustanovení 
nařízení o LULUCF6a (využívání půdy, 
změnách ve využívání půdy a lesnictví) 
připouštějí, že zásobník uhlíku v mrtvé 
dřevní hmotě v lese je srovnatelný s 
výrobky z vytěženého dřeva s dlouhou 
životností, neboť tento uhlík nepodléhá 
okamžité oxidaci, a vzhledem k tomu, že 
mrtvá dřevní hmota představuje velmi 
důležitá mikrostanoviště, na nichž je 
závislá řada druhů, včetně chráněných 
druhů;
_________________
6a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/841 ze dne 30. května 
2018

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel, Monika Beňová, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Cf. vzhledem k tomu, že lesy sehrávají 
v boji proti erozi půdy, ale i proti 
dezertifikaci pevninských masivů 
významnou úlohu; vzhledem k tomu, že ze 
studií vyplývá, že stromy v parcích a v 
městském prostředí mají pozitivní vliv 
na udržení nižších teplot ve srovnání s 
oblastmi bez stromů;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cg. vzhledem k tomu, že těžba dřeva a 
dřevařský průmysl patří mezi 
nejnebezpečnější průmyslová odvětví a 
vyznačují se vysokým počtem pracovních 
úrazů, nemocí z povolání a předčasného 
odchodu do důchodu; vzhledem k tomu, 
že vystavení dřevnímu prachu představuje 
hlavní zdravotní riziko pro miliony 
pracovníků v dřevozpracujícím průmyslu, 
neboť způsobuje respirační a kožní 
onemocnění a je druhou nejčastější 
příčinou nádorových onemocnění 
souvisejících s prací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Cg. vzhledem k tomu, že Mezivládní 
vědecko-politická platforma pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby dochází ve své globální hodnotící 
zprávě o biologické rozmanitosti a 
ekosystémových službách z roku 2019 k 
závěru, že 25 % druhů – živočišných i 
rostlinných – je ohroženo a že jednomu 
milionu druhů hrozí vyhynutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cg. vzhledem k tomu, že v současném 
programovém období (2014–2020) existují 
v rámci SZP opatření zaměřená na pomoc 
hospodářským subjektům při budování 
kapacit v oblasti lesního hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cg. vzhledem k tomu, že v 
navrhovaném klimatickém předpisu se 
zvažují vyšší ambice, aniž by se zlepšila a 
opravila pravidla, jimiž se řídí energetická 
unie EU a opatření EU v oblasti klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ch. vzhledem k tomu, že některé 
zalesněné oblasti byly masivně napadeny 
škůdci a hmyzem, jako jsou červi a různé 
houby; vzhledem k tomu, že přirozené 
populace kaštanových lesů napadla houba 
Cryphonectria parasitica, která vážně 
ohrožuje přežití těchto populací, ale také 
ohrožuje lidské činnosti s nimi spojené, 
jako je produkce a sběr kaštanů z 
dlouhodobého hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ch. vzhledem k tomu, že krátkodobý 
účinek vytěženého lesa na klima je 
negativní13a, a vzhledem k tomu, že 
potenciální budoucí opětovné zalesnění 
vytěženého území nemá v kritické době, 
která nám zbývá k tomu, abychom jednali, 
žádný okamžitý ani krátkodobý užitek, a 
proto by nemělo být zohledňováno jako 
argument v politice v oblasti klimatu a 
lesnictví do roku 2050;
_________________
13a G. Englund; S.-O. Holm; B.-G. 
Jonsson, D. van der Spoel, 2019: The 
climate benefit of reduced forest 
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harvesting is enormous (Přínos omezené 
lesní těžby z hlediska klimatu je obrovský)

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ch. vzhledem k tomu, že velké stromy a 
nedotčené starší lesy poskytují velmi 
důležité přírodní stanoviště, které v 
mladších, obhospodařovaných lesích 
chybí; vzhledem k tomu, že v roce 2017 
vykazovalo příznivý stav z hlediska 
ochrany pouze 26 % lesních druhů a 15 % 
lesních stanovišť a že nebyla patrná 
žádná tendence ke zlepšování;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ch. vzhledem k tomu, že pracovní 
podmínky v odvětví těžby dřeva se 
mechanizací zlepšily, avšak lesní stroje 
zároveň poškozují okolní vegetaci a 
přispívají k degradaci půdy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 96
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ch. vzhledem k tomu, že uhlíkové 
molekuly CO2 v atmosféře se neliší v 
závislosti na svém původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ci. vzhledem k tomu, že změna 
klimatu mění schopnost růstu lesů a 
zvyšuje četnost a závažnost sucha, záplav 
a požárů a podporuje rozvoj nových 
škůdců a chorob, které ovlivňují lesy v 
EU; vzhledem k tomu, že nedotčené 
ekosystémy mají větší schopnost vypořádat 
se s environmentálními stresovými 
faktory, včetně změn klimatu, než 
ekosystémy narušené, protože mají vnitřní 
vlastnosti, které jim umožňují 
maximalizovat svou schopnost adaptace;3a

_________________
3a James E. Watson a kol. (2018): The 
exceptional value of intact forest 
ecosystems (Mimořádná hodnota 
nedotčených lesních ekosystémů). 
Publikováno v: Nature Ecology & 
Evolution

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ci. vzhledem k tomu, že se na lesních 
pracovištích stále více využívá vyslaných 
pracovníků; vzhledem k tomu, že 
podmínky, za kterých vyslaní pracovníci 
na lesních stanovištích působí, jsou tvrdé 
a nebezpečné, zejména v případě kácení; 
vzhledem k tomu, že využívání vyslaných 
pracovníků v odvětví lesního hospodářství 
umožňuje významné sociální podvody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Ivo Hristov, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ci. vzhledem k tomu, že v současné 
době existují celosvětové dobrovolné 
systémy certifikace odpovědných postupů 
v odvětví lesnictví, jako je Rada pro 
lesnictví (FSC); vzhledem k tomu, že k 
dnešnímu dni zavedlo systém certifikace 
FSC 11 členských států EU, společně se 
45 dalšími státy nebo jinými územími;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Manuel Bompard

Návrh usnesení



PE650.371v02-00 50/153 AM\1207223CS.docx

CS

Bod odůvodnění C j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cj. vzhledem k tomu, že nadměrná 
těžba dřeva je příčinou vymírání řady 
druhů; vzhledem k tomu, že z projektu 
založeného na evropské spolupráci 
FunDivEUROPE, na němž se podílí 29 
výzkumných týmů, které pracují s údaji z 
více než 200 pozemků v lesích šesti 
evropských zemí, vyplynulo, že biotická 
homogenizace má negativní dopad na 
schopnost lesů poskytovat více 
ekosystémových přínosů; vzhledem k 
tomu, že výzkumné týmy doporučují 
předcházet invazi exotických druhů a 
zvýšit rozmanitost druhů dřevin při lesní 
výsadbě, aby tak bylo možné podporovat 
multifunkční charakter lesů s cílem 
vyhovět environmentálním, ekonomickým 
a sociálním požadavkům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cj. vzhledem k tomu, že jednotlivé 
druhy těžby mají různé dopady na 
schopnost lesů ukládat oxid uhličitý, na 
kvalitu půdy a stav ochrany, přičemž 
nejškodlivější metodou je čištění velkých 
ploch, protože se při ní odstraňuje většina 
organické hmoty a kořeny z půdy, 
způsobuje uvolňování uhlíku z půdy a 
výrazně poškozuje komplexní strukturu 
lesa a jeho závislých ekosystémů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ck. vzhledem k tomu, že dostupné 
údaje o lesích na úrovni EU jsou neúplné 
a mají různou kvalitu, což omezuje 
možnost koordinovat obhospodařování 
lesů na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cl. vzhledem k tomu, že nezákonná 
těžba dřeva pokračuje také v EU4a;
_________________
4a Příkladem je Rumunsko, Švédsko a 
Polsko, 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing%20note%20May-
June%202019_Final.pdf a 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing_Note_April_-
_May_2018_Public_version.pdf

Or. en



PE650.371v02-00 52/153 AM\1207223CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 104
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Minulost – nedávné úspěchy a problémy 
při provádění

Současný stav lesů v EU a provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zveřejnění zprávy Komise 
nazvané „Pokrok při provádění strategie 
EU v oblasti lesnictví – Nová strategie v 
oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví 
založená na lesnictví“ (COM(2018)0811);

1. bere na vědomí zveřejnění zprávy 
Komise nazvané „Pokrok při provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví – Nová 
strategie v oblasti lesnictví: pro lesy a 
odvětví založená na lesnictví“ 
(COM(2018)0811);

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Teuvo Hakkarainen, Herbert Dorfmann, 
Peter Jahr, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá opatření, která přijaly členské 
státy a Komise za účelem splnění cílů 
strategie EU v oblasti lesnictví, a zapojení 
Stálého lesnického výboru, skupiny pro 
občanský dialog v lesním hospodářství a 
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zpracování korku, Odborné skupiny pro 
lesní požáry, skupiny odborníků EU pro 
odvětví založená na lesnictví a související 
odvětvové otázky a příslušných 
zúčastněných stran do víceletého 
provádění plánu pro oblast lesnictví 
(„Forest MAP“);

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že osm (plus jedna) 
prioritních oblastí strategie bylo 
provedeno bez velkých obtíží, s výjimkou 
přetrvávajících problémů v oblastech 
„Jaké lesy máme a jak se mění?“ a 
„Podpora koordinace a komunikace“;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že osm (plus jedna) 
prioritních oblastí strategie bylo 
provedeno bez velkých obtíží, s výjimkou 
přetrvávajících problémů v oblastech 
„Jaké lesy máme a jak se mění?“ a 
„Podpora koordinace a komunikace“;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 109
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že osm (plus jedna) 
prioritních oblastí strategie bylo 
provedeno bez velkých obtíží, s výjimkou 
přetrvávajících problémů v oblastech 
„Jaké lesy máme a jak se mění?“ a 
„Podpora koordinace a komunikace“;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Carmen Avram, Paolo De Castro, Peter 
Jahr, Herbert Dorfmann, Anne Sander, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že osm (plus jedna) 
prioritních oblastí strategie bylo provedeno 
bez velkých obtíží, s výjimkou 
přetrvávajících problémů v oblastech „Jaké 
lesy máme a jak se mění?“ a „Podpora 
koordinace a komunikace“;

2. uznává, že osm (plus jedna) 
prioritních oblastí strategie bylo provedeno 
bez velkých obtíží, s výjimkou 
přetrvávajících problémů v oblasti „Jaké 
lesy máme a jak se mění?“, která 
konkrétně pojednává o tom, jak odvětví 
lesnictví vnímá veřejnost a jakým 
způsobem je o něm informována, a oblasti 
„Podpora koordinace a komunikace“, která 
se konkrétně týká politik souvisejících s 
lesnictvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Daniel Buda
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že osm (plus jedna) 
prioritních oblastí strategie bylo provedeno 
bez velkých obtíží, s výjimkou 
přetrvávajících problémů v oblastech „Jaké 
lesy máme a jak se mění?“ a „Podpora 
koordinace a komunikace“;

2. uznává, že strategie v oblasti 
lesnictví je dobrým koordinačním 
nástrojem a že – obecně vzato – osm (plus 
jedna) prioritních oblastí strategie bylo 
provedeno bez velkých obtíží, s výjimkou 
přetrvávajících problémů v oblastech „Jaké 
lesy máme a jak se mění?“ a „Podpora 
koordinace a komunikace“;

Or. ro

Pozměňovací návrh 112
Michal Wiezik, Carmen Avram, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že osm (plus jedna) 
prioritních oblastí strategie bylo provedeno 
bez velkých obtíží, s výjimkou 
přetrvávajících problémů v oblastech „Jaké 
lesy máme a jak se mění?“ a „Podpora 
koordinace a komunikace“;

2. uznává, že osm (plus jedna) 
prioritních oblastí strategie bylo provedeno 
bez velkých obtíží, s výjimkou 
přetrvávajících problémů v oblasti 
biologické rozmanitosti, v níž podle zpráv 
zatím nedošlo k žádnému zlepšení, a v 
oblastech „Jaké lesy máme a jak se mění?“ 
a „Podpora koordinace a komunikace“;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. bere na vědomí skutečnost, že lesy 
plní několik cílů, které jsou často ve 
vzájemném rozporu (včetně regulace 
kvality vody, ochrany biologické 
rozmanitosti a zajišťování surovin pro 
výstavbu a výrobu papíru a energie), v 
důsledku čehož mnohé z těchto lesů 
spadají následně do odlišných oblastí, za 
něž je odpovědná EU, jako je energetika, 
zemědělství, životní prostředí, klima a 
voda, a mnohá generální ředitelství 
Evropské komise se zabývají otázkami, 
které s lesy souvisí1a, ačkoli lesy jako 
takové nespadají do působnosti EU; 
vyzývá proto Komisi a generální ředitelství 
s pravomocemi souvisejícími s lesnictvím, 
aby strategickým způsobem pracovaly na 
zajištění soudržnosti práce týkající se lesů 
a posilovaly jejich udržitelné 
obhospodařování; dále je žádá, aby 
přezkoumaly své organizační struktury 
týkající se lesů, agrolesnictví a odvětví 
založeného na lesnictví s cílem zajistit 
účinné provádění této strategie;
_________________
1a https://www.mdpi.com/1999-
4907/9/3/125/htm# 

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že lesy Evropské unie 
jsou společným dědictvím všech 
evropských občanů, a žádá, aby byly 
uznány jako společný statek; vyzývá k 
zachování a posílení státních lesnických 
subjektů a jejich lesnických podniků;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že stále zbývá vyřešit 
mnohé problémy týkající se osmi oblastí 
strategie, z nichž některé se zhoršují;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že v roce 2017 
vykazovalo příznivý stav z hlediska 
ochrany pouze 26 % lesních druhů a 15 % 
lesních stanovišť v Unii a že nebyla 
patrná žádná tendence ke zlepšování;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. konstatuje, že strategie EU v 
oblasti lesnictví a různé legislativní 
nástroje EU, zejména směrnice o 
obnovitelných zdrojích energie, nabádaly 
k tomu, aby se v EU rozvíjelo využívání 
dřeva jako biomasy pro výrobu energie, 
ale že tento rozvoj není uskutečňován 
udržitelným způsobem; zdůrazňuje, že 
vědecký konsens ohledně dopadů 
využívání dřeva jako biomasy na změnu 
klimatu prošel od roku 2013 určitým 
vývojem;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Ivo Hristov, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci 
celoevropského procesu FOREST 
EUROPE byla dojednána definice 
udržitelného obhospodařování lesů; 
konstatuje, že tato definice byla převzata 
do vnitrostátních právních předpisů a 
dobrovolných systémů, jako jsou 
certifikace lesů, zavedených v členských 
státech;

3. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci 
celoevropského procesu FOREST 
EUROPE byla dojednána definice 
udržitelného obhospodařování lesů; 
konstatuje, že tato definice byla převzata 
do vnitrostátních právních předpisů a 
dobrovolných systémů, jako jsou 
certifikace lesů, zavedených v členských 
státech; vítá zavedení certifikace FSC v 
některých členských státech a naléhavě 
vyzývá zbývající členské státy, aby 
urychlily nezbytný postup a tuto 
certifikaci rovněž zavedly;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci 
celoevropského procesu FOREST 
EUROPE byla dojednána definice 
udržitelného obhospodařování lesů; 
konstatuje, že tato definice byla převzata 
do vnitrostátních právních předpisů a 
dobrovolných systémů, jako jsou 
certifikace lesů, zavedených v členských 
státech;

3. zdůrazňuje skutečnost, že definice 
udržitelného obhospodařování lesů, která 
byla dojednána v rámci celoevropského 
procesu FOREST EUROPE, je příliš vágní 
a sama o sobě nedokáže takovému 
problematickému obhospodařování lesů v 
EU zabránit; konstatuje, že tato definice 
byla převzata do vnitrostátních právních 
předpisů a dobrovolných systémů, jako 
jsou certifikace lesů, zavedených v 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Michal Wiezik, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci 
celoevropského procesu FOREST 
EUROPE byla dojednána definice 
udržitelného obhospodařování lesů; 
konstatuje, že tato definice byla převzata 
do vnitrostátních právních předpisů a 
dobrovolných systémů, jako jsou 
certifikace lesů, zavedených v členských 
státech;

3. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci 
celoevropského procesu FOREST 
EUROPE byla dojednána definice 
udržitelného obhospodařování lesů; 
konstatuje, že tato definice byla převzata 
do vnitrostátních právních předpisů a 
dobrovolných systémů, jako jsou 
certifikace lesů, zdůrazňuje, že jako 
samostatný mechanismus postrádá proces 
Forest Europe konkrétní mechanismy 
uplatňování a prosazování;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Elsi Katainen, 
Jérémy Decerle
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci 
celoevropského procesu FOREST 
EUROPE byla dojednána definice 
udržitelného obhospodařování lesů; 
konstatuje, že tato definice byla převzata 
do vnitrostátních právních předpisů a 
dobrovolných systémů, jako jsou 
certifikace lesů, zavedených v členských 
státech;

3. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci 
celoevropského procesu FOREST 
EUROPE byla na mezinárodní úrovni 
dojednána definice udržitelného 
obhospodařování lesů; konstatuje, že tato 
definice byla převzata do vnitrostátních 
právních předpisů a dobrovolných systémů, 
jako jsou certifikace lesů, zavedených v 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že podpora 
udržitelného obhospodařování lesů EU v 
rámci strategie EU v oblasti lesnictví a 
opatření pro rozvoj venkova prováděných 
v rámci společné zemědělské politiky 
(SZP) měla pozitivní vliv na biologickou 
rozmanitost lesů v EU a zvýšila klimatické 
přínosy odvětví založených na lesnictví; 
konstatuje však, že je stále třeba 
vyváženým způsobem posilovat udržitelné 
obhospodařování lesů s cílem zajistit, že 
lesy budou lépe schopny přizpůsobit se 
měnícím se klimatickým podmínkám, a 
snížit rizika a dopady přírodních 
škodlivých činitelů;

4. konstatuje, že je třeba vyváženým 
způsobem posilovat udržitelné 
obhospodařování lesů s cílem zajistit, že se 
ekologický stav lesů zlepší a že budou lépe 
schopny přizpůsobit se měnícím se 
klimatickým podmínkám, a snížit rizika a 
dopady přírodních škodlivých činitelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že podpora 
udržitelného obhospodařování lesů EU v 
rámci strategie EU v oblasti lesnictví a 
opatření pro rozvoj venkova prováděných v 
rámci společné zemědělské politiky (SZP) 
měla pozitivní vliv na biologickou 
rozmanitost lesů v EU a zvýšila klimatické 
přínosy odvětví založených na lesnictví; 
konstatuje však, že je stále třeba 
vyváženým způsobem posilovat udržitelné 
obhospodařování lesů s cílem zajistit, že 
lesy budou lépe schopny přizpůsobit se 
měnícím se klimatickým podmínkám, a 
snížit rizika a dopady přírodních 
škodlivých činitelů;

4. zdůrazňuje, že podpora 
udržitelného obhospodařování lesů EU v 
rámci strategie EU v oblasti lesnictví a 
opatření pro rozvoj venkova prováděných v 
rámci společné zemědělské politiky (SZP) 
by mohla mít pozitivní vliv na biologickou 
rozmanitost lesů v EU a klimatické přínosy 
odvětví založených na lesnictví, avšak v 
současné době není uplatňován žádný 
ukazatel, který by dokázal změřit 
příspěvek SZP, konstatuje, že je stále třeba 
vyváženým způsobem posilovat udržitelné 
obhospodařování lesů s cílem zajistit, že 
lesy budou lépe schopny přizpůsobit se 
měnícím se klimatickým podmínkám, a 
snížit rizika a dopady přírodních 
škodlivých činitelů, mimo jiné tím, že 
lesům bude umožněno rozvinout své 
přirozené adaptační mechanismy;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že podpora 
udržitelného obhospodařování lesů EU v 
rámci strategie EU v oblasti lesnictví a 
opatření pro rozvoj venkova prováděných v 
rámci společné zemědělské politiky (SZP) 
měla pozitivní vliv na biologickou 
rozmanitost lesů v EU a zvýšila klimatické 
přínosy odvětví založených na lesnictví; 
konstatuje však, že je stále třeba 

4. zdůrazňuje, že podpora 
udržitelného obhospodařování lesů EU v 
rámci strategie EU v oblasti lesnictví a 
opatření pro rozvoj venkova prováděných v 
rámci společné zemědělské politiky (SZP) 
měla pozitivní vliv na biologickou 
rozmanitost lesů v EU a zvýšila klimatické 
přínosy odvětví založených na lesnictví; 
konstatuje však, že je stále třeba 
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vyváženým způsobem posilovat udržitelné 
obhospodařování lesů s cílem zajistit, že 
lesy budou lépe schopny přizpůsobit se 
měnícím se klimatickým podmínkám, a 
snížit rizika a dopady přírodních 
škodlivých činitelů;

vyváženým způsobem posilovat udržitelné 
obhospodařování lesů s cílem zajistit, že 
lesy budou lépe schopny přizpůsobit se 
měnícím se klimatickým podmínkám, 
snížit rizika a dopady přírodních 
škodlivých činitelů a zajistit, aby současné 
a budoucí generace měly možnost lesy 
využívat, například tak, aby byly 
uskutečněny cíle vlastníků lesů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 125
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že podpora 
udržitelného obhospodařování lesů EU v 
rámci strategie EU v oblasti lesnictví a 
opatření pro rozvoj venkova prováděných 
v rámci společné zemědělské politiky 
(SZP) měla pozitivní vliv na biologickou 
rozmanitost lesů v EU a zvýšila klimatické 
přínosy odvětví založených na lesnictví; 
konstatuje však, že je stále třeba 
vyváženým způsobem posilovat udržitelné 
obhospodařování lesů s cílem zajistit, že 
lesy budou lépe schopny přizpůsobit se 
měnícím se klimatickým podmínkám, a 
snížit rizika a dopady přírodních 
škodlivých činitelů;

4. zdůrazňuje, že udržitelné 
obhospodařování lesů členskými státy 
mělo pozitivní vliv na biologickou 
rozmanitost lesů v EU a zvýšilo klimatické 
přínosy odvětví založených na lesnictví; 
konstatuje však, že je stále třeba 
vyváženým způsobem posilovat udržitelné 
obhospodařování lesů s cílem zajistit, že 
lesy budou lépe schopny přizpůsobit se 
měnícím se klimatickým podmínkám, a 
snížit rizika a dopady přírodních 
škodlivých činitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Balázs Hidvéghi

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že podpora 
udržitelného obhospodařování lesů EU v 
rámci strategie EU v oblasti lesnictví a 
opatření pro rozvoj venkova prováděných v 
rámci společné zemědělské politiky (SZP) 
měla pozitivní vliv na biologickou 
rozmanitost lesů v EU a zvýšila klimatické 
přínosy odvětví založených na lesnictví; 
konstatuje však, že je stále třeba 
vyváženým způsobem posilovat udržitelné 
obhospodařování lesů s cílem zajistit, že 
lesy budou lépe schopny přizpůsobit se 
měnícím se klimatickým podmínkám, a 
snížit rizika a dopady přírodních 
škodlivých činitelů;

4. zdůrazňuje, že podpora 
udržitelného obhospodařování lesů EU v 
rámci strategie EU v oblasti lesnictví a 
opatření pro rozvoj venkova prováděných v 
rámci společné zemědělské politiky (SZP) 
měla pozitivní vliv na lesy a lesní 
podmínky, živobytí ve venkovských 
oblastech a biologickou rozmanitost lesů v 
EU a zvýšila klimatické přínosy odvětví 
založených na lesnictví; konstatuje však, že 
je stále třeba vyváženým způsobem 
posilovat udržitelné obhospodařování lesů 
s cílem zajistit, že lesy budou lépe schopny 
přizpůsobit se měnícím se klimatickým 
podmínkám, a snížit rizika a dopady 
přírodních škodlivých činitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, 
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá zalesňování a opětovné 
zalesňování jako vhodné nástroje k 
posílení lesnatosti, zejména na opuštěné 
půdě, v blízkosti městských a příměstských 
oblastí, ale i v horských oblastech; 
zdůrazňuje, že lesy mají také ochrannou 
funkci a jejich aktivní a udržitelné 
obhospodařování přispívá ke zlepšení 
zdraví a posílení odolnosti ekosystémů; 
zdůrazňuje, že je třeba přizpůsobit složení 
druhů regionálním a klimatickým 
podmínkám; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Michal Wiezik, Carmen Avram, Martin Häusling

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že zatímco zachování 
biologické rozmanitosti je zmiňováno v 
řadě odvětvových dokumentů, skutečnou 
rychlost ztráty biologické rozmanitosti 
nelze na základě údajů shromážděných 
pro celoevropské ukazatele pro udržitelné 
obhospodařování lesů hodnotit7a

_________________
7a Forest Europe, 2015: Cíle pro evropské 
lesy, dostupné na adrese: 
https://foresteurope.org/wp-
content/uploads/2016/11/MID_TERM_Ev
aluatG2020T_2015.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že zřízením systému 
informací o lesích v Evropě sice došlo k 
určitému zlepšení, ale dostupné údaje o 
lesích v Unii, a zejména o jejich 
ekologickém stavu, jsou neúplné, obtížně 
se agregují a nejsou podporovány 
dálkovým snímáním;

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. usuzuje, že rozdíly mezi členskými 
státy, včetně rozdílů mezi regiony v rámci 
členských států, jsou důležitým faktorem 
při posuzování opatření na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vítá výzkum a inovace, které již 
byly v oblasti lesů uskutečněny, zejména v 
rámci programů Horizont 2020 a LIFE+; 
oceňuje případy, kdy výsledky přispívají k 
rozvoji udržitelné bioekonomiky a kdy se 
usiluje o dosažení rovnováhy mezi 
různými aspekty udržitelného 
obhospodařování lesů a je zdůrazňována 
jejich multifunkční úloha;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4b. poukazuje na zásadní význam 
lesních stanovišť a jejich příznivého stavu 
pro provádění strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že je třeba účinně 
chránit zejména původní (primární) lesy, 
které coby komplexní systémy mají – v 
porovnání se zjednodušenými systémy – 
nad zemí a pod zemí uloženo více uhlíku, 
žije zde více druhů živočichů, pohlcují 
lépe uhlík, regulují místní a regionální 
režim počasí, přispívají ke vzniku deště, 
omezují rizika sucha, zajišťují 
hydrologické služby, nachází se v nich 
stále větší počet druhů závisejících na 
lesích, podporují důležité a rozsáhlé 
ekologické procesy, vyznačují se vyšší 
funkční rozmanitostí a vyšší 
vnitrodruhovou genetickou rozmanitostí, 
mají vyšší možnost rozmístění nebo 
útočišť, probíhají v nich klíčové procesy 
opylování a rozmístění a jsou přínosné 
pro zdraví lidí8a

_________________
8a James E.M:Watson a další, 2018: The 
exceptional value of intact forest 
ecosystems (Mimořádná hodnota 
nedotčených lesních ekosystémů). 
Publikováno v Nature Ecology& 
Evolution

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Martin Häusling, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 4 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4d. poukazuje proto na mimořádný 
význam karpatského regionu a konstatuje, 
že přistoupení EU ke Karpatské úmluvě 
by podpořilo tento region, který má v 
kontinentální Evropě nenahraditelnou 
přírodní hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 4 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4e. poukazuje na významný nevyžitý 
potenciál evropských lesů, pokud jde o 
pohlcování uhlíku; 

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Současnost – stav lesů v EU vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami; se znepokojením konstatuje, že 
tyto ekosystémové služby nejsou již zřejmě 
neomezeně zaručeny, neboť vlastníci lesů 
již v důsledku obtížné hospodářské situace 
způsobené změnou klimatu nemohou do 
lesů investovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Anne Sander, Mazaly 
Aguilar

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami; poukazuje na to, že lesy jsou 
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zásobníkem uhlíku a jedinečnými 
ekosystémy, kde se nachází jedinečné 
druhy a genetické zdroje a přesto již 
pohlcují přibližně 10 % emisí 
skleníkových plynů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Isabel Carvalhais, 
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin a lepší kvality 
ovzduší (pohlcují a ukládají přibližně 10 
% emisí uhlíku EU, čímž výrazně 
přispívají k úsilí o zmírňování změn 
klimatu), čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
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mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb, včetně podpory těchto služeb, 
surovin, lepší kvality ovzduší, zásobování 
pitnou vodou a doplňování podzemní 
vody, regulace eroze a ochrany před 
suchem, povodněmi a lavinami a 
kulturních ekosystémových služeb, a 
podporují biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
konstatuje, že lesy nabízejí společnosti 
širokou škálu ekosystémových služeb 
včetně surovin, lepší kvality ovzduší, čisté 
vody, regulace eroze a ochrany před 
suchem, povodněmi a lavinami; 
zdůrazňuje, že lesy poskytují přísady pro 
léčivé přípravky; zdůrazňuje, že lesy jsou 
rovněž důležitým místem, kde lidé tráví 
svůj volný čas;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Juozas Olekas

Návrh usnesení
Bod 5



AM\1207223CS.docx 71/153 PE650.371v02-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, biologické 
rozmanitosti, regulace eroze, ochrany před 
suchem, povodněmi a lavinami a 
rekreačních, kulturních a duchovních 
výhod;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně stanovišť pro ohrožené 
druhy, pohlcování uhlíku, surovin, lepší 
kvality ovzduší, čisté vody, regulace eroze 
a ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
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Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

5. zdůrazňuje, že lesy EU i jejích 
zámořských území plní více funkcí a 
vyznačují se velkou rozmanitostí, mj. 
rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami a rekreačních a kulturních 
výhod;

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, lepší kvality 
ovzduší, čisté vody, regulace eroze a 
ochrany před suchem, povodněmi a 
lavinami;

5. zdůrazňuje, že lesy EU plní více 
funkcí a vyznačují se velkou rozmanitostí, 
mj. rozdíly ve vlastnických poměrech, 
velikosti, struktuře, biologické 
rozmanitosti, odolnosti a problémech; 
poukazuje dále na to, že lesy nabízejí 
společnosti širokou škálu ekosystémových 
služeb včetně surovin, obnovitelných 
zdrojů energie1a, lepší kvality ovzduší, 
čisté vody, regulace eroze a ochrany před 
suchem, povodněmi a lavinami;

_________________
1a Bioenergie je největším obnovitelným 
zdrojem energie v Evropě (v roce 2017 
pokryla sama o sobě 10,3 % poptávky po 
energii EU). Biomasa je získávána místně 
především ze zbytků z lesnictví a 
nízkohodnotových toků. Klíčová úloha 
lesů při poskytování obnovitelné energie 
by měla být zohledněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Maria Noichl, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že zalesněné plochy 
jsou v členských státech EU velmi 
rozdílné; v této souvislosti odkazuje na 
obzvláště cennou úlohu stabilních 
smíšených lesů, včetně domácích druhů 
stromů, kterým vyhovují místní podmínky, 
a na klíčovou úlohu těchto smíšených lesů 
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v ekosystémech a jejich přínos 
k biologické rozmanitosti; vyzývá členské 
státy, aby podporovaly úsilí vlastníků lesů 
o ochranu a zakládání původních 
smíšených lesů, které jsou pro danou 
oblast typické;

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že podle zprávy 
Evropské agentury pro životní prostředí s 
názvem „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ budou cíle v oblasti 
biologické rozmanitosti splněny pouze 
tehdy, budou-li stávající politiky 
uplatňovány širším a efektivnějším 
způsobem a bude-li společnost proti ztrátě 
biologické rozmanitosti v lesích a dalších 
oblastech podnikat razantnější kroky;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. nicméně zdůrazňuje, že ačkoli 
existují příklady udržitelného 
obhospodařování lesů, převažující 
tendencí je zvyšování intenzity lesnictví, 
která vede k úbytku biologické 
rozmanitosti9a 
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_________________
9a IPBES(2018): Summary for 
policymakers of the regional assessment 
report on biodiversity and ecosystem 
services for Europe and Central Asia of 
the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (Shrnutí regionální hodnotící 
zprávy o biologické rozmanitosti 
a ekosystémových službách pro Evropu s 
střední Asii pro tvůrce politik Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby). M. Fischer, M. Rounsevell, A. 
Torre-Marin Rando, A. Mader, A. 
Church,M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn. 
P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-
López, I.Ring, C. Sandström, I. Sousa 
Pinto, P. Visconti, N.E. Zimmermann a 
M.Christie (vyd.). Sekretariát IPBES, 
Bonn, Německo. Dostupné na adrese: 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_6
_15_add.4_eca_english.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že vlastník lesa 
má ve všech situacích právo rozhodnout, 
jak bude les využíván, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy;

Or. fi

Pozměňovací návrh 151
Teuvo Hakkarainen
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Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že EU by nad rámec 
vnitrostátních právních předpisů a 
dobrovolných certifikačních systémů, 
které jsou přísnější než právní předpisy, 
neměla přijímat překrývající se kritéria; 
domnívá se, že o kritériích rozmanitosti, 
která jdou nad rámec právních předpisů, 
by měli rozhodovat vlastníci a odvětví 
nakupující dřevo a měla by se řídit tržním 
mechanismem; domnívá se, že tržní 
mechanismus může přinést rychlejší, 
přijatelnější a dalekosáhlejší výsledky než 
regulace;

Or. fi

Pozměňovací návrh 152
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. se znepokojením konstatuje, že na 
úrovni EU je podle oznámených údajů na 
výrobu energie použito 48 % veškeré 
dřevní biomasy1a, v této souvislosti 
připomíná, že na podporu včasného 
získávání energie z biomasy je věnováno 
velké množství finančních prostředků;
_________________
1a Camia A., Robert N., Jonsson R., Pilli 
R., García-Condado S., López-Lozano R., 
van der Velde M., Ronzon T., Gurría P., 
M’Barek R., Tamosiunas S., Fiore G., 
Araujo R., Hoepffner N., Marelli L., 
Giuntoli J., 2018: Biomass production, 
supply, uses and flows in the European 
Union (Výroba, dodávky, využívání a toky 
biomasy v Evropské unii). First results 
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from an integrated assessment (První 
výsledky integrovaného posouzení).

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Michal Wiezik, Maria Noichl, Martin Häusling

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. se znepokojením připomíná, že v 
mnohých návrzích vnitrostátních plánů 
započítávání pro lesnictví je navrhováno 
zvýšit těžbu při uplatňování právních 
předpisů v oblasti klimatu, obává se, že 
tento návrh není v souladu s nejnovějšími 
vědeckými poznatky;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Anne 
Sander, Mazaly Aguilar, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3a 2,6 milionu nepřímo4;

6. poznamenává, že za posledních 
několik desetiletí se lesní zdroje EU 
zvýšily, pokud jde o lesnatost a objem, a 
lesy a jiné zalesněné plochy pokrývají v 
současné době nejméně 43 % rozlohy EU; 
poukazuje na to, že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3 a 2,6 milionu nepřímo4 a že 
zachování této pracovní síly a dlouhodobé 
konkurenceschopnosti odvětví vyžadují 
soustavné úsilí o přilákání kvalifikované a 
vzdělané pracovní síly do tohoto odvětví; 
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_________________ _________________
3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3a 2,6 milionu nepřímo4;

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3 a 2,6 milionu nepřímo4; 
zdůrazňuje, že lesy společně se 
zalesněnými plochami v současné době 
absorbují a ukládají přibližně 10 % emisí 
uhlíku EU, čímž přispívají k úsilí o boj 
proti změně klimatu; 

_________________ _________________
3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

Or. ro

Pozměňovací návrh 156
Juozas Olekas
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3a 2,6 milionu nepřímo4;

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU, že 60 % lesů EU je v 
soukromém vlastnictví s velkým podílem 
malých lesních podniků a že odvětví 
lesnictví zaměstnává v EU nejméně 500 
000 osob přímo 3a 2,6 milionu nepřímo4;

_________________ _________________
3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3a 2,6 milionu nepřímo4;

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3 a 2,6 milionu nepřímo4; 
zdůrazňuje, že tato pracovní síla je závislá 
na tom, že lesní ekosystém bude z 
dlouhodobého hlediska dobře udržován a 
spravován udržitelným způsobem;

_________________ _________________
3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 

3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3a 2,6 milionu nepřímo4;

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3 a 2,6 milionu nepřímo4; 60 % lesů, 
které jsou obecně malého rozsahu, je v 
soukromém vlastnictví;

_________________ _________________
3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databáze Eurostatu k lesnictví, k 
dispozici na adrese 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že lesy a jiné 6. poznamenává, že lesy a jiné 
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zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3a 2,6 milionu nepřímo4;

zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU, že 60 % lesů EU je v 
soukromém vlastnictví s velkým podílem 
malých lesních podniků a že odvětví 
lesnictví zaměstnává v EU nejméně 500 
000 osob přímo3 a 2,6 milionu nepřímo4;

_________________ _________________
3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

Or. pt

Pozměňovací návrh 160
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3a 2,6 milionu nepřímo4;

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají přibližně 43 % 
rozlohy EU (tj. nejméně 182 milionů 
hektarů díky zalesňování a přírodní 
regeneraci) a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3 a 2,6 milionu nepřímo4;

_________________ _________________
3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3a 2,6 milionu nepřímo4;

6. poznamenává, že lesy a jiné 
zalesněné plochy pokrývají nejméně 43 % 
rozlohy EU a že odvětví lesnictví 
zaměstnává v EU nejméně 500 000 osob 
přímo3 a 2,6 milionu nepřímo4; bere na 
vědomí nárůst počtu hektarů lesů v 
Evropě;

_________________ _________________
3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Databáze Eurostatu o lesnictví je k 
dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

4 Fakta a čísla o Evropské unii týkající se 
Evropské unie a lesů, Evropský parlament, 
květen 2019.

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. uznává klíčovou úlohu, kterou při 
zajišťování provádění udržitelného 
obhospodařování lesů hrají vlastníci lesů, 
přičemž rovněž zdůrazňuje, že je důležité 
plně využívat skutečnost, že znají vlastní 
pozemky a jejich vlastnosti, s cílem 
dosáhnout co nejlépe a nejúčinněji 
udržitelně spravovaných lesů; zdůrazňuje 
velký počet malých vlastníků lesů a 
význam toho, aby byla navrhována taková 
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opatření, která nevytvoří zbytečnou 
administrativní zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že lesní plocha v Unii 
roste, mimo jiné v důsledku zalesňování, a 
že obhospodařované komerční lesy nejen 
vážou uhlík lépe než neobhospodařované 
lesy, ale také snižují emise a omezují 
problémy způsobené zhoršováním stavu 
lesů; konstatuje, že udržitelné 
hospodaření s komerčními lesy má velmi 
pozitivní dopad na klima a že země, které 
řádně spravují své lesy, by měly být za tuto 
skutečnost odměněny;

Or. fi

Pozměňovací návrh 164
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že více než 60 % 
produktivních lesů v EU a více než 20 % 
celosvětově má certifikaci podle 
dobrovolných standardů pro udržitelnou 
správu lesů; dále konstatuje, že podíl 
kulatiny pocházející z certifikovaných 
lesů, které celosvětově využívá 
dřevozpracující průmysl, je vyšší než 20 % 
a že tento podíl dosahuje v EU 50 %;
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Or. en

Pozměňovací návrh 165
Maria Noichl, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že členské státy jsou 
při udržitelném obhospodařování lesů ve 
veřejném vlastnictví povinny jít 
příkladem; to se týká zejména 
environmentálních, ekonomických a 
sociálních aspektů;

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Carmen Avram, Paolo De Castro, Mazaly 
Aguilar, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že 60 % lesů v EU je v 
soukromém vlastnictví; podporuje veškerá 
opatření ke zlepšení výměny informací a 
osvědčených postupů, pokud jde o 
uplatňování udržitelného hospodaření s 
lesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje významnou úlohu, 
kterou lesy hrají při vytváření "zelených" 
pracovních míst a růstu ve venkovských 
oblastech, včetně zemědělství, 
ekoturistiky, lovu, rekreace a 
zdravotnických služeb;

Or. pt

Pozměňovací návrh 168
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje významnou 
environmentální a hospodářskou úlohu, 
kterou hrají lesy v nejvzdálenějších 
regionech, a potřebu zachovat bohatou a 
jedinečnou biologickou rozmanitost, která 
existuje v těchto oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává, že dlouhodobé investice do 
udržitelného obhospodařování lesů 
zajišťují, aby lesy zůstaly hospodářsky 
životaschopné, ale přispívají též k dosažení 
mnoha cílů EU, mj. k úspěšnému 
provádění Zelené dohody pro Evropu a k 
přechodu na oběhové biohospodářství;

7. uznává, že dlouhodobé investice a 
odpovídající mechanismy financování a 
náhrad mohou pomoci zajistit odolnost 
lesů a jejich schopnost přizpůsobit se a 
také pomoci odvětví lesnictví zůstat 
ekonomicky životaschopné a 
environmentálně prospěšné, ale také 
přispět k dosažení mnoha cílů EU, včetně 
úspěšného provádění Zelené dohody pro 
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Evropu a přechodu na oběhové 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává, že dlouhodobé investice do 
udržitelného obhospodařování lesů 
zajišťují, aby lesy zůstaly hospodářsky 
životaschopné, ale přispívají též k dosažení 
mnoha cílů EU, mj. k úspěšnému 
provádění Zelené dohody pro Evropu a k 
přechodu na oběhové biohospodářství;

7. uznává, že dlouhodobé investice do 
posíleného modelu udržitelného 
obhospodařování lesů, který by ve stejné 
míře zohledňoval sociální, 
environmentální a hospodářské přínosy 
lesů, zajišťují, aby lesy zůstaly nejen 
hospodářsky životaschopné, ale přispívaly 
také k dosažení mnoha cílů EU, mj. k 
úspěšnému provádění Zelené dohody pro 
Evropu a k přechodu na oběhové 
biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Balázs Hidvéghi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává, že dlouhodobé investice do 
udržitelného obhospodařování lesů 
zajišťují, aby lesy zůstaly hospodářsky 
životaschopné, ale přispívají též k dosažení 
mnoha cílů EU, mj. k úspěšnému 
provádění Zelené dohody pro Evropu a k 
přechodu na oběhové biohospodářství;

7. uznává, že dlouhodobé investice do 
udržitelného obhospodařování lesů 
zajišťují, aby lesy zůstaly hospodářsky 
životaschopné, ale přispívají též k dosažení 
mnoha cílů EU, mj. k úspěšnému 
provádění Zelené dohody pro Evropu a k 
přechodu na oběhové biohospodářství; 
bere však na vědomí odlišnou úroveň 
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vnitrostátních politik v souvislosti s 
oběhovým hospodářstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává, že dlouhodobé investice do 
udržitelného obhospodařování lesů 
zajišťují, aby lesy zůstaly hospodářsky 
životaschopné, ale přispívají též k dosažení 
mnoha cílů EU, mj. k úspěšnému 
provádění Zelené dohody pro Evropu a k 
přechodu na oběhové biohospodářství;

7. uznává, že dlouhodobé investice do 
udržitelného obhospodařování lesů 
zajišťují, aby lesy zůstaly hospodářsky 
životaschopné, ale přispívají též k dosažení 
mnoha cílů EU, mj. k přechodu na oběhové 
biohospodářství;

Or. fi

Pozměňovací návrh 173
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává, že dlouhodobé investice do 
udržitelného obhospodařování lesů 
zajišťují, aby lesy zůstaly hospodářsky 
životaschopné, ale přispívají též k dosažení 
mnoha cílů EU, mj. k úspěšnému 
provádění Zelené dohody pro Evropu a k 
přechodu na oběhové biohospodářství;

7. uznává, že dlouhodobé investice do 
udržitelného obhospodařování lesů 
zajišťují, aby lesy zůstaly hospodářsky 
životaschopné, ale přispívají též k dosažení 
mnoha cílů EU, mj. k úspěšnému 
provádění Zelené dohody pro Evropu, k 
přechodu na oběhové biohospodářství a k 
podpoře biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
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Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává, že dlouhodobé investice do 
udržitelného obhospodařování lesů 
zajišťují, aby lesy zůstaly hospodářsky 
životaschopné, ale přispívají též k dosažení 
mnoha cílů EU, mj. k úspěšnému 
provádění Zelené dohody pro Evropu a k 
přechodu na oběhové biohospodářství;

7. uznává, že dlouhodobé veřejné a 
soukromé investice do udržitelného 
obhospodařování lesů zajišťují, aby lesy 
zůstaly hospodářsky životaschopné, ale 
mohou také přispívat k dosažení některých 
z cílů EU, mj. k provádění Zelené dohody 
pro Evropu a k přechodu na oběhové 
biohospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Mazaly Aguilar, Teuvo Hakkarainen, 
Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. opakuje, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví výrazným způsobem přispívají 
k rozvoji místních oběhových 
bioekonomik v EU; zdůrazňuje, že v roce 
2010 představovalo biohospodářství trh, 
jehož hodnota se odhadovala na více než 
2 biliony EUR a jenž poskytoval 20 
milionů pracovních míst, což 
představovalo 9 % celkové zaměstnanosti 
v Unii; konstatuje, že každé euro 
investované do biohospodářského 
výzkumu a inovací v rámci programu 
Horizont 2020 vygeneruje přibližně 10 
EUR přidané hodnoty;

Or. en



AM\1207223CS.docx 89/153 PE650.371v02-00

CS

Pozměňovací návrh 176
Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat 
ctižádostivé cíle Zelené dohody pro 
Evropu pro rok 2030 (zejména zvýšení cíle 
EU v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů o 50-55 %) a důkladně posoudit její 
hospodářské dopady na 
konkurenceschopnost odvětví lesnictví a 
lesních hospodářství v EU v souvislosti se 
současnou globální pandemií COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat 
ctižádostivé cíle Zelené dohody pro 
Evropu pro rok 2030, zejména zvyšování 
cíle EU v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů, a důkladně posoudit 
její hospodářské dopady na 
konkurenceschopnost odvětví lesnictví a 
lesních hospodářů v EU v souvislosti se 
současnou globální pandemií COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Norbert Lins, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont, Simone Schmiedtbauer, 
Herbert Dorfmann, Christine Schneider

Návrh usnesení
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Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že více než 10 % emisí 
skleníkových plynů v EU je skladováno v 
udržitelně a aktivně obhospodařovaných 
lesích; větší oblasti zdravého lesa 
znamenají zvýšené ukládání CO2, čímž se 
stávají účinným nástrojem v boji proti 
změně klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů; upozorňuje na 
skutečnost, že očekávané zvýšení poptávky 
po dřevě a biomase musí být doprovázeno 
udržitelným obhospodařováním lesů; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
navýšit finanční prostředky na výzkum 
nahrazování fosilních paliv a materiálů 
na bázi fosilních paliv;

Or. ro

Pozměňovací návrh 180
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

8. uznává, že lesy mají zásadní přínos 
pro klima; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
pohlcování CO2 v lesích, ukládání uhlíku v 
produktech na bázi dřeva a nahrazování 
materiálů a energie z fosilních zdrojů; 
konstatuje, že zbytky na konci 
hodnotového řetězce dřeva lze použít jako 
biomasu s cílem nahradit jí teplo z 
fosilních zdrojů, ale že dřevo by mělo být 
přednostně využíváno pro použití s delším 
životním cyklem, aby se zvýšilo 
celosvětové skladování oxidu uhličitého;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů; požaduje, aby 
bylo podporováno oběhové využívání 
výrobků z vytěženého dřeva s cílem 
podporovat účinné využívání zdrojů, snížit 
množství odpadu a prodloužit životní 
cyklus uhlíku pro zavedení udržitelného a 
místního biohospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh usnesení
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Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

8. uznává zásadní přínos lesů pro 
klima; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
pohlcování CO2 v lesích, ukládání uhlíku 
na místě, včetně mrtvé dřevní hmoty a 
lesní půdy, a v produktech vytěženého 
dřeva s dlouhou životností a nahrazení 
fosilních materiálů a energie za 
předpokladu, že doba návratnosti těchto 
zdrojů je důležitá pro výzvy, kterým 
čelíme, a vytváří nižší emise na jednotku 
energie než fosilní zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů; zdůrazňuje, že 
by mělo být rovněž zvýšeno využívání 
dřeva v oběhovém hospodářství, aby se 
zlepšilo využívání našich udržitelných 
zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander, Mazaly Aguilar, Teuvo 
Hakkarainen, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů; konstatuje však, 
že je důležité vyhnout se zbytečnému 
narušení trhu se surovinami na bázi 
dřeva, jakmile se bude jednat o systémy 
podpory bioenergie;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích a ukládání uhlíku ve 
výrobcích na bázi dřeva a co nejlépe 
využívat substituční účinek tím, že se co 
nejdříve nahradí materiály, které vyžadují 
značné emise CO2, a fosilní materiály a 
energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zachovat a pokud 
možno zvýšit pohlcování CO2 v lesích, 
ukládání uhlíku v produktech na bázi dřeva 
a nahrazování materiálů a energie z 
fosilních zdrojů a materiálů, jejichž 
produkce si žádá vysoké množství energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Franc Bogovič, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila 
Novak, Romana Tomc, Milan Zver

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit ukládání CO2 
v lesích na úroveň, která umožňuje 
udržitelné řízení všech funkcí lesa, 
ukládání uhlíku v produktech na bázi dřeva 
a nahrazování materiálů a energie z 
fosilních zdrojů;

Or. sl

Pozměňovací návrh 188
Norbert Lins, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont, Herbert Dorfmann, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba prostřednictvím 
aktivního a udržitelného obhospodařování 
lesa a nahrazování materiálů a energie z 
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energie z fosilních zdrojů; fosilních zdrojů dále prosazovat a zvyšovat 
pohlcování CO2 v lesích a ukládání uhlíku 
v produktech na bázi dřeva;

Or. de

Pozměňovací návrh 189
Ivan David

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v 
produktech na bázi dřeva a nahrazování 
materiálů a energie z fosilních zdrojů;

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
připomíná, že je třeba usilovat o 
pohlcování CO2 v lesích, zároveň ale 
zdůrazňuje, že toto úsilí nesmí být v 
rozporu s opatřeními podporujícími 
adaptaci lesů na změnu klimatu, jako je 
například změna druhové skladby lesů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 190
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Maria Noichl, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, 
Miroslav Číž, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích a v agrolesnictví, jakož i v 
jejich půdě, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Balázs Hidvéghi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

8. uznává, že lesy a odvětví založená 
na lesnictví mají zásadní přínos pro klima; 
zdůrazňuje, že je třeba díky udržitelnému 
obhospodařování lesů zvýšit pohlcování 
CO2 v lesích, ukládání uhlíku v produktech 
na bázi dřeva a nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Maria Noichl, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že dřevo je jediným 
materiálem, který je schopen zachycovat 
CO2, a vyzývá Komisi, aby podporovala 
jeho používání v produktech s dlouhou 
životností a jako náhradu materiálů 
náročných na energii a zdroje, jako je 
plast, hliník a beton, zejména ve 
stavebnictví; požaduje, aby byla tato 
výhoda zohledněna a odměněna v 
revidovaném rámci EU pro klima a 
energetiku;

Or. de

Pozměňovací návrh 193
Daniel Buda
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Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje příznivý vliv 
ochranných lesních pásů jak na ochranu 
zemědělské půdy, tak na zvýšení 
zemědělské produkce; důrazně se zasazuje 
o to, aby byli zemědělci povzbuzováni k 
tomu, aby zaváděli ochranné lesní pásy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 194
Norbert Lins, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont, Herbert Dorfmann, Christine 
Schneider

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá proto k podpoře oběhového 
využívání výrobků ze dřeva s cílem 
podpořit účinné využívání zdrojů, 
snižování množství odpadu a prodloužení 
životního cyklu uhlíku s cílem vytvořit 
udržitelné biohospodářství;

Or. de

Pozměňovací návrh 195
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Teuvo Hakkarainen, Herbert Dorfmann, 
Peter Jahr, Anne Sander, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
oběhové používání výrobků na bázi dřeva 
s cílem podpořit účinné využívání zdrojů, 
snižování množství odpadu a prodloužení 
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životního cyklu uhlíku, aby bylo možné 
dále zavádět oběhové biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Ivan David

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8 a. zdůrazňuje potřebu podpořit 
ukládání uhlíku v produktech na bázi 
dřeva a zejména nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 197
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
pro odvětví včelařství hrají kvetoucí 
stromy a keře v přírodních ekosystémech, 
a při podpoře přirozeného procesu 
opylování a posílení konsolidace a 
ochrany poškozené a/nebo neudržované 
půdy; naléhavě vyzývá k začlenění těchto 
stromů a křovin do programů podpory EU 
s přihlédnutím k regionálním 
charakteristikám;

Or. ro

Pozměňovací návrh 198
Anna Deparnay-Grunenberg
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že ačkoli jsou lesy v EU 
obhospodařovány v souladu se společně 
dohodnutou zásadou udržitelného 
obhospodařování lesů a lesního porostu v 
EU v posledních desetiletích přibývá, byl v 
rámci nedávno dojednaného nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelného 
investování a o změně nařízení 2019/2088 
o zveřejňování informací souvisejících s 
udržitelností v odvětví finančních služeb 
vyvinut jiný přístup k udržitelnému 
obhospodařování lesů;

9. zdůrazňuje odlišný přístup k 
udržitelnému obhospodařování lesů, který 
byl vypracován v rámci nedávno 
dohodnutého nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování a o 
změně nařízení 2019/2088 o zveřejňování 
informací souvisejících s udržitelností v 
odvětví finančních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Michal Wiezik, Maria Noichl, Carmen Avram, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že ačkoli jsou lesy v EU 
obhospodařovány v souladu se společně 
dohodnutou zásadou udržitelného 
obhospodařování lesů a lesního porostu v 
EU v posledních desetiletích přibývá, byl v 
rámci nedávno dojednaného nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelného 
investování a o změně nařízení 2019/2088 
o zveřejňování informací souvisejících s 
udržitelností v odvětví finančních služeb 
vyvinut jiný přístup k udržitelnému 
obhospodařování lesů;

9. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že ačkoli jsou lesy v EU 
obhospodařovány v souladu se společně 
dohodnutou zásadou udržitelného 
obhospodařování lesů a lesního porostu v 
EU v posledních desetiletích přibývá, 
kvalita lesů se v mnoha oblastech 
zhoršuje; vítá tudíž odlišný přístup k 
udržitelnému obhospodařování lesů, který 
byl vypracován v rámci nedávno 
dohodnutého nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování a o 
změně nařízení 2019/2088 o zveřejňování 
informací souvisejících s udržitelností v 
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odvětví finančních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že ačkoli jsou lesy v EU 
obhospodařovány v souladu se společně 
dohodnutou zásadou udržitelného 
obhospodařování lesů a lesního porostu v 
EU v posledních desetiletích přibývá, byl v 
rámci nedávno dojednaného nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelného 
investování a o změně nařízení 2019/2088 
o zveřejňování informací souvisejících s 
udržitelností v odvětví finančních služeb 
vyvinut jiný přístup k udržitelnému 
obhospodařování lesů;

9. poukazuje na skutečnost, že ačkoli 
jsou lesy v EU obhospodařovány v souladu 
se společně dohodnutou zásadou 
udržitelného obhospodařování lesů a 
lesního porostu v EU v posledních 
desetiletích přibývá, byl v rámci nedávno 
dojednaného nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování a o 
změně nařízení 2019/2088 o zveřejňování 
informací souvisejících s udržitelností v 
odvětví finančních služeb vyvinut jiný 
přístup k udržitelnému obhospodařování 
lesů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že na seznamu 
invazních nepůvodních druhů 
s významným dopadem na Unii je 
uvedeno několik druhů stromů; 
konstatuje, že v lesích lze nalézt i další 
invazní nepůvodní rostliny; vyzývá 
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všechny celostátní, regionální nebo místní 
orgány i všechny další zúčastněné strany z 
veřejného, soukromého či nevládního 
sektoru, aby při realizaci různých projektů 
a aktivit spojených s lesem, zalesňováním 
a obnovou lesa používaly pouze místní 
odrůdy stromů, které jsou vhodné pro 
dané regiony; vyzývá rovněž příslušné 
vnitrostátní orgány, aby si vyměňovaly 
informace a osvědčené postupy se svými 
partnery z jiných členských států ohledně 
toho, jak bránit šíření invazních 
nepůvodních druhů v lesích, a pokud 
možno, jak omezit jejich přítomnost s 
cílem nahradit je v plném rozsahu 
místními odrůdami;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Petri Sarvamaa, Carmen Avram, Paolo De Castro, Elsi Katainen, Mazaly Aguilar, 
Herbert Dorfmann, Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že odolné a zdravé 
lesní ekosystémy, zahrnující živočichy i 
rostliny, jsou důležité pro zachování a 
posílení nejrůznějších ekosystémových 
služeb, které lesy poskytují, jako je 
biologická rozmanitost, čisté ovzduší, 
voda, zdravá půda, dřevo a nedřevní 
suroviny; zdůrazňuje, že dobrovolné 
nástroje a platné právní předpisy, jako 
jsou směrnice EU o ochraně ptáků a 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť, 
mají vliv na rozhodnutí týkající se 
hospodaření s půdou a musí být náležitě 
dodržovány a uplatňovány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 203
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že klíčovými aktéry ve 
venkovských oblastech jsou zemědělci a 
vlastníci lesů; vítá uznání úlohy lesnictví, 
agrolesnictví a dřevozpracujícího 
průmyslu v programu rozvoje venkova 
SZP na období 2014–2020 a zlepšení 
zavedená prostřednictvím souhrnného 
nařízení; vybízí k tomu, aby bylo toto 
uznání zachováno i ve SZP na období 
2021–2027 a při uplatňování Zelené 
dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že energetická 
účinnost dřeva je velmi nízká a že jeho 
používání jako náhrada fosilních paliv 
zvyšuje emise CO2; domnívá se proto, že 
není vhodnou odpovědí umožňující 
účinný boj proti globálnímu oteplování; 
vyzývá k ukončení pobídek a dotací na 
výrobu energie ze dřeva, což zjevně není 
udržitelná praxe;

Or. fr

Pozměňovací návrh 205
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe 
Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar, Peter Jahr
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Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. poukazuje na vhodnost a 
životaschopnost dvoustupňového přístupu 
k ověřování udržitelnosti lesní biomasy, 
jak bylo dohodnuto v přepracovaném 
znění směrnice o obnovitelných zdrojích 
energie; konstatuje, že by toho mělo být 
dosaženo pokračováním v pozastaveném 
rozvoji specifických kritérií udržitelnosti, 
která nebudou založena na konečném 
využití, ze strany Stálého lesnického 
výboru a Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
tím, že v některých částech Unie vedlo 
nedostatečné uplatňování stávajících 
právních předpisů EU a podle podezření i 
údajná korupce k nezákonné těžbě dřeva 
a neudržitelným aktivitám v oblasti 
lesnictví; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby bojovaly proti korupci a plně 
prováděly stávající právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
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Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. odsuzuje skutečnost, že nebylo 
možné udělat nic pro to, aby se zabránilo 
škodám na lesích nebo rozsáhlému 
poškození hmyzem; domnívá se, že je 
třeba podporovat a usnadňovat komplexní 
ochranu před škůdci, neboť vstupujeme 
do teplejší fáze klimatického cyklu;

Or. fi

Pozměňovací návrh 208
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že zemědělci a myslivci 
mají zásadní podíl na dobré správě 
zalesněných oblastí, zejména pokud jde o 
zachování rovnováhy biologické 
rozmanitosti zvířat a rostlin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 209
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Mazaly Aguilar, Teuvo Hakkarainen, 
Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. uznává úlohu lesů, pokud jde o 
jejich rekreační hodnotu a o nejrůznější 
aktivity, které umožňují, například sbírání 
nedřevitých produktů, jako jsou houby a 
lesní ovoce; bere na vědomí příležitosti, 
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které skýtá odstraňování biomasy pro 
účely předcházení lesním požárům 
zřizováním pastvin, přičemž však 
konstatuje, že pastviny pro volně žijící 
živočichy mají negativní dopady na 
semenáčky, a bere tudíž na vědomí 
potřeby udržitelného hospodaření s 
pasoucí se faunou;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika Beňová, Paolo De 
Castro, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá členské státy, aby vydaly 
nezbytná ustanovení pro chovatele 
domácích plemen zvířat, kteří jsou závislí 
na přístupu do lesů, a zajistily jejich 
bezproblémový přístup, aby mohla být tato 
pracovní místa ve venkovských oblastech 
zachována, což rovněž chrání tradiční 
znalosti a biologickou rozmanitost a 
zároveň zajišťuje spotřebitelům EU 
kvalitní produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. konstatuje, že přibližně 25 % 
celkové plochy lesa v EU spadá do sítě 
Natura 2000;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 212
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. vybízí členské státy, aby více dbaly 
na to, aby příslušné zúčastněné strany v 
oblasti lesnictví mohly oslovit širší část 
obyvatelstva, a to prostřednictvím 
vzdělávacích nástrojů a programů pro 
žáky, ale i pro lidi různých věkových 
skupin, jež by zdůrazňovaly význam lesů 
pro lidské aktivity i pro ochranu 
biologické rozmanitosti a různých 
ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budoucnost – zásadní úloha strategie EU 
v oblasti lesnictví pro období po roce 2020 
a Zelené dohody pro Evropu při plnění 
cílů Pařížské dohody

Budoucnost – hlavní směry strategie EU v 
oblasti lesnictví pro období po roce 2020 

Or. fi

Pozměňovací návrh 214
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček
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Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budoucnost – zásadní úloha strategie EU v 
oblasti lesnictví pro období po roce 2020 a 
Zelené dohody pro Evropu při plnění cílů 
Pařížské dohody

Budoucnost – zásadní úloha strategie EU v 
oblasti lesnictví pro období po roce 2020 a 
Zelené dohody pro Evropu při plnění cílů 
Pařížské dohody a Agendy OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Juozas Olekas

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budoucnost – zásadní úloha strategie EU v 
oblasti lesnictví pro období po roce 2020 a 
Zelené dohody pro Evropu při plnění cílů 
Pařížské dohody

Budoucnost – zásadní úloha strategie EU v 
oblasti lesnictví pro období po roce 2020 a 
Zelené dohody pro Evropu při plnění cílů 
Pařížské dohody a Agendy OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Michal Wiezik, Maria Noichl, Carmen Avram, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budoucnost – zásadní úloha strategie EU v 
oblasti lesnictví pro období po roce 2020 a 
Zelené dohody pro Evropu při plnění cílů 
Pařížské dohody

Budoucnost – zásadní úloha strategie EU v 
oblasti lesnictví pro období po roce 2020 a 
Zelené dohody pro Evropu při plnění cílů v 
oblasti biologické rozmanitosti a cílů 
Pařížské dohody

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá, že Komise před nedávnem 
zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu, a 
očekává nadcházející strategii EU v 
oblasti lesnictví pro období po roce 2020;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 218
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá, že Komise před nedávnem 
zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu, a 
očekává nadcházející strategii EU v oblasti 
lesnictví pro období po roce 2020;

10. vítá, že Komise před nedávnem 
zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu, a 
očekává nadcházející strategii EU v oblasti 
lesnictví pro období po roce 2020; 
současně však očekává, že Zelená dohoda 
posílí rovněž biohospodářství jako zásadní 
přístup k dosažení nízkouhlíkové 
společnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Jérémy Decerle, Irène 
Tolleret

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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10. vítá, že Komise před nedávnem 
zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu, a 
očekává nadcházející strategii EU v oblasti 
lesnictví pro období po roce 2020;

10. vítá, že Komise před nedávnem 
zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu, a 
očekává nadcházející strategii EU v oblasti 
lesnictví pro období po roce 2020, jež by 
měla být v souladu se Zelenou dohodou 
pro Evropu a ambiciózní strategií EU v 
oblasti biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá, že Komise před nedávnem 
zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu, a 
očekává nadcházející strategii EU v oblasti 
lesnictví pro období po roce 2020;

10. očekává nadcházející strategii EU v 
oblasti lesnictví pro období po roce 2020;

Or. fi

Pozměňovací návrh 221
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá, že Komise před nedávnem 
zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu, a 
očekává nadcházející strategii EU v oblasti 
lesnictví pro období po roce 2020;

10. vítá, že Komise před nedávnem 
zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu, a 
očekává nadcházející strategii EU v oblasti 
lesnictví pro období po roce 2020, v rámci 
ambiciózní strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá, že Komise před nedávnem 
zveřejnila Zelenou dohodu pro Evropu, a 
očekává nadcházející strategii EU v oblasti 
lesnictví pro období po roce 2020;

10. bere na vědomí, že Komise před 
nedávnem zveřejnila Zelenou dohodu pro 
Evropu, a očekává nadcházející strategii 
EU v oblasti lesnictví pro období po roce 
2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 223
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že strategie Unie v 
oblasti lesnictví by se měla soustředit na 
podporu a prosazování 
konkurenceschopnosti lesnictví – 
lesnického průmyslu EU, biohospodářství 
a bioenergetiky; domnívá se, že strategie v 
oblasti lesnictví by se měla zejména 
zaměřit na dosažení soběstačnosti v 
produkci dřeva v EU, v důsledku čehož by 
mělo být sníženo odlesňování a související 
problémy, jako je nelegální kácení, 
zabírání půdy a poškozování 
environmentálních přínosů a biologické 
rozmanitosti ve třetích zemích;

Or. fi

Pozměňovací návrh 224
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
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Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily hospodářské a politické nástroje, 
jež umožní více lesům dorůst do svého 
ekologického potenciálu a absorbovat 
oxid uhličitý;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. domnívá se, že na úlohu lesů v 
politice klimatu by se mělo nahlížet 
především z hlediska biohospodářství, 
jako umožňující větší využívání 
obnovitelných paliv a materiálů, spíše než 
stanovením cílů pro rozsah poutání 
uhlíku prostřednictvím lesních porostů 
nebo pro rozsah chráněných lesních 
oblastí; domnívá se, že dokud nebude plně 
využit potenciál biohospodářství, není 
třeba přijímat dodatečné právní předpisy o 
lesích;

Or. fi

Pozměňovací návrh 226
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. poznamenává, že rozvoj 
biohospodářství závisí mimo jiné na 
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rozvoji technologií a trhů, na evropském a 
mezinárodním politickém rámci a na 
udržitelném využívání lesů EU; 
konstatuje, že některé z těchto faktorů 
jsou snáze ovlivnitelné než jiné; je tedy 
pro odstranění zbytečných legislativních 
překážek, podporu meziodvětvové 
spolupráce a podporu investic do výzkumu 
a vývoje s cílem usnadnit změnu tohoto 
odvětví;

Or. fi

Pozměňovací návrh 227
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh úložiště CO2, 
neboť jiná odvětví by byla méně 
motivována ke snížení svých emisí; dále 
zdůrazňuje, že je důležité přejít od 
společnosti založené na fosilních palivech;

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh úložiště CO2, 
neboť jiná odvětví by byla méně 
motivována ke snížení svých emisí; je 
třeba upřednostnit používání dřeva jako 
udržitelného konstrukčního materiálu 
nebo také jako zdroje energie v míře, v níž 
nám umožňuje směřovat k 
udržitelnějšímu hospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik

Návrh usnesení
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Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh úložiště CO2, 
neboť jiná odvětví by byla méně 
motivována ke snížení svých emisí; dále 
zdůrazňuje, že je důležité přejít od 
společnosti založené na fosilních palivech;

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh úložiště CO2, 
neboť jiná odvětví by byla méně 
motivována ke snížení svých emisí; dále 
zdůrazňuje, že je důležité přejít od 
společnosti založené na fosilních palivech; 
poukazuje na to, že nová strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla být rovněž 
přínosem k 15. zasedání konference 
smluvních stran (COP15) Úmluvy o 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh úložiště CO2, 
neboť jiná odvětví by byla méně 
motivována ke snížení svých emisí; dále 
zdůrazňuje, že je důležité přejít od 
společnosti založené na fosilních palivech;

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh úložiště CO2, 
neboť jiná odvětví by byla méně 
motivována ke snížení svých emisí; dále 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat, aby se 
les přizpůsobil změně klimatu, a že je 
důležité přejít od společnosti založené na 
fosilních palivech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 230
Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh úložiště CO2, 
neboť jiná odvětví by byla méně 
motivována ke snížení svých emisí; dále 
zdůrazňuje, že je důležité přejít od 
společnosti založené na fosilních palivech;

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh úložiště CO2, 
neboť jiná odvětví by byla méně 
motivována ke snížení svých emisí; dále 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat, aby se 
les přizpůsobil změně klimatu, a že je 
důležité přejít od společnosti založené na 
fosilních palivech;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh úložiště CO2, 
neboť jiná odvětví by byla méně 
motivována ke snížení svých emisí; dále 

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh přirozeného 
úložiště CO2, neboť jiná odvětví by byla 
méně motivována ke snížení svých emisí; 
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zdůrazňuje, že je důležité přejít od 
společnosti založené na fosilních palivech;

dále zdůrazňuje, že je důležité přejít ke 
společnosti založené stoprocentně na 
obnovitelné energii a opustit fosilní 
paliva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 232
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh úložiště CO2, 
neboť jiná odvětví by byla méně 
motivována ke snížení svých emisí; dále 
zdůrazňuje, že je důležité přejít od 
společnosti založené na fosilních palivech;

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh úložiště uhlíku 
a že by se proto kroky obnovy měly rovněž 
zaměřit například na travní porosty, 
mokřiny a zejména rašeliniště; dále 
zdůrazňuje, že je důležité přejít od 
společnosti založené na fosilních palivech 
ke skutečně nízkouhlíkové společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 

11. vítá pracovní program Komise na 
rok 2020, a zejména uznání přínosu nové 
strategie EU v oblasti lesnictví k 26. 
zasedání konference smluvních stran 
(COP26) Rámcové úmluvy OSN o změně 
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klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za jediný druh úložiště CO2, 
neboť jiná odvětví by byla méně 
motivována ke snížení svých emisí; dále 
zdůrazňuje, že je důležité přejít od 
společnosti založené na fosilních palivech;

klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
lesy by v budoucnosti neměly být 
považovány za pouhé úložiště CO2 nebo 
za jediný druh úložiště CO2, neboť jiná 
odvětví by byla méně motivována ke 
snížení svých emisí; dále zdůrazňuje, že je 
důležité přejít od společnosti založené na 
fosilních palivech;

Or. fi

Pozměňovací návrh 234
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná dále, že při podpoře 
využívání biomasy z lesů je třeba zohlednit 
ambiciózní cíle na zvýšení podílu 
obnovitelné energie stanovené v 
energetické politice EU;

Or. fi

Pozměňovací návrh 235
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. znovu opakuje výzvu Evropského 
parlamentu10a k přijetí celounijního 
právně závazného cíle na obnovu 
poškozených přírodních stanovišť do roku 
2030, včetně přírodních lesů;
_________________
10a Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 16. ledna 2020 o 15. zasedání 
konference smluvních stran Úmluvy o 



AM\1207223CS.docx 117/153 PE650.371v02-00

CS

biologické rozmanitosti (COP15 
(2019/2824(RSP)).

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. znovu opakuje výzvu Evropského 
parlamentu11a k přijetí soudržných politik 
v oblasti lesnictví, jež by bojovaly se 
ztrátou biologické rozmanitosti a dopady 
změny klimatu a jež by vedly ke zvýšení 
přirozených propadů uhlíku v EU a 
zároveň k ochraně, zachování a zvýšení 
biologické rozmanitosti;
_________________
11a Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 16. ledna 2020 o 15. zasedání 
konference smluvních stran Úmluvy o 
biologické rozmanitosti (COP15 
(2019/2824(RSP)).

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Carmen Avram, Pina Picierno, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, 
Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 

12. zdůrazňuje, že lesy, lesní plantáže, 
odvětví založená na lesnictví a 
biohospodářství sehrávají při plnění cílů 
Zelené dohody pro Evropu klíčovou roli; 
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cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

poukazuje na to, tyto cíle EU v oblasti 
životního prostředí a klimatu nebude nikdy 
možné splnit bez multifunkčních, zdravých 
lesů a jejich udržitelného obhospodařování 
a životaschopného průmyslu; vyzývá 
Komisi, aby při boji s odlesňováním dále 
zvážila vytvoření zvláštního rozpočtu 
mimo rozpočet na společnou zemědělskou 
politiku, k poskytování pobídek členským 
státům, aby splnily celounijní cíle na 
zvýšení zalesnění, zejména v oblastech, jež 
nejsou vhodné k produkci potravin, a 
poblíž městských oblastí, s cílem zmírnit 
nepříznivé dopady veder a znečištění a 
zároveň zmírnit odlesňování; 

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování v 
dlouhodobé perspektivě a životaschopného 
průmyslu; dále vybízí k přijetí opatření na 
zvýšení zalesnění; vybízí Komisi, aby 
prozkoumala různé možnosti jak 
stávajících, tak nových opatření, s cílem 
vytvořit pobídky pro vlastníky lesa, aby 
aplikovali v v rámci udržitelného 
obhospodařování lesů řídící metody 
zajišťující dlouhodobé přínosy v oblasti 
klimatu;

Or. en



AM\1207223CS.docx 119/153 PE650.371v02-00

CS

Pozměňovací návrh 239
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů klíčovou roli; 
poukazuje na to, tyto cíle EU v oblasti 
životního prostředí a klimatu nebude nikdy 
možné splnit bez multifunkčních, zdravých 
lesů a jejich udržitelného obhospodařování 
a životaschopného průmyslu; vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění v 
členských státech s nízkým zalesněním, 
zejména v oblastech, v nichž byly lesy 
zničeny člověkem a pastvou; domnívá se 
dále, že nové požadavky na ochranu by se 
měly soustřeďovat na oblasti, v nichž 
lidská činnost a pastva zničily les, nebo 
oblasti se zvláště hodnotnými přírodními 
lesy;

Or. fi

Pozměňovací návrh 240
Balázs Hidvéghi

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; vybízí k přijetí 
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přijetí opatření na zvýšení zalesnění; opatření na zvýšení zalesnění a případně 
dalších ploch pokrytých stromy, zejména 
na opuštěné půdě, poblíž městských a 
předměstských oblastí i v horských 
oblastech, se zvážením místních 
charakteristik a měnících se klimatických 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Franc Bogovič, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila 
Novak, Romana Tomc, Milan Zver

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění v 
členských státech s nízkým zalesněním a k 
ochraně zalesnění v oblastech s výraznými 
ekologickými funkcemi;

Or. sl

Pozměňovací návrh 242
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
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sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
účinné ochrany lesů a multifunkčních, 
zdravých lesů a jejich udržitelného 
obhospodařování a životaschopného 
průmyslu; vybízí dále k přijetí opatření na 
obnovu a zlepšení stavu lesních 
ekosystémů a případně na zvýšení 
zalesnění, s cílem posílit odolnost a 
podpořit místní rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, že 
cíle EU v oblasti životního prostředí, 
klimatu a biologické rozmanitosti nebude 
nikdy možné splnit bez multifunkčních, 
zdravých lesů; dále vybízí k přijetí opatření 
na zvýšení zalesnění tam, kde je výsadba 
stromů vhodná z hlediska místních 
podmínek a následné nové lesy nebudou 
mít negativní dopady na stávající 
biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Návrh usnesení
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Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění a k 
využívání vytěženého dřeva úměrně k 
udržitelným lesním zásobám dřeva;

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění spolu 
s opatřeními na financování těchto kroků;

Or. ro

Pozměňovací návrh 246
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění a k 
lepšímu začlenění biologické rozmanitosti 
do oblasti lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, tyto 
cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
vnitrostátního multifunkčního, zdravého a 
udržitelného obhospodařování lesů a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zachování nebo zvýšení 
zalesnění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 248
Mazaly Aguilar
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že lesy, odvětví 
založená na lesnictví a biohospodářství 
sehrávají při plnění cílů Zelené dohody 
pro Evropu klíčovou roli; poukazuje na to, 
tyto cíle EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

12. zdůrazňuje klíčovou úlohu odvětví 
lesnictví při dosahování cílů udržitelného 
rozvoje a provádění Zelené dohody pro 
Evropu; poukazuje na to, tyto cíle EU v 
oblasti životního prostředí a klimatu 
nebude nikdy možné splnit bez 
multifunkčních, zdravých lesů a jejich 
udržitelného obhospodařování a 
životaschopného průmyslu; dále vybízí k 
přijetí opatření na zvýšení zalesnění;

Or. es

Pozměňovací návrh 249
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že za žádných 
okolností nelze dělat kompromisy mezi 
ochranou klimatu a ochranou biologické 
rozmanitosti v odvětví biohospodářství a 
zejména v lesnictví, jež hraje ústřední 
úlohu v přechodu na klimaticky neutrální 
hospodářství; vyjadřuje znepokojení nad 
tím, že v nedávných politických diskusích 
nebyly tyto kompromisy dostatečně 
řešeny; vyzývá všechny zúčastněné strany, 
aby rozvíjely soudržný přístup, který by 
spojil ochranu biologické rozmanitosti s 
ochranou klimatu v prosperujícím odvětví 
lesnictví a biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
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Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná, že Pařížská dohoda o 
klimatu považuje lesní požáry za přírodní 
jev; konstatuje, že lesním požárům lze 
předcházet zajištěním správného růstu 
lesa, snižováním množství mrtvého dřeva 
a zajištěním souborné sítě lesních cest; 
domnívá se, že Pařížská dohoda by měla 
uznat, že řádné a plánované 
obhospodařování hospodářských lesů 
může bojovat s lesními požáry; zastává 
názor, že státy, které byly úspěšné v boji 
proti lesním požárům, by měly být 
odměněny při výpočtu uhlíku;

Or. fi

Pozměňovací návrh 251
Maria Noichl, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že v zájmu evropského 
dřevařského průmyslu je maximální 
udržitelná soběstačnost v produkci dřeva 
jako suroviny; poukazuje na to, že 
podpora plantáží dřevin s rychlou dobou 
růstu může představovat stavební kámen 
energetické transformace jako cesta na 
snížení tlaku na lesy;

Or. de

Pozměňovací návrh 252
Manuel Bompard
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Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že obnova lesů nemůže 
vykompenzovat odlesňování, neboť 
obnova ztracených přírodních stanovišť a 
ekosystémů může trvat desetiletí, ba 
dokonce staletí; konstatuje, že je proto 
zásadní, aby obnova lesů byla využívána 
jako doplňkové opatření, a nikoli jako 
alternativa k boji proti odlesňování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 253
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Jérémy Decerle, Irène 
Tolleret

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že politiky v oblasti 
lesnictví musí být soudržné, 
bojovat zároveň se ztrátou biologické 
rozmanitosti i s dopady změny klimatu a 
musí vést ke zvýšení přirozených propadů 
uhlíku v EU a zároveň k ochraně, 
zachování a zvýšení biologické 
rozmanitosti; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvářet vzájemné synergie a soudržnost 
mezi politickými programy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje rovněž, že je důležité 
informovat společnost o udržitelném 
obhospodařování našich lesů, aby si 
všichni občané uvědomili, o jak bohaté 
dědictví se jedná a že je třeba řídit, 
udržovat a využívat naše zdroje, abychom 
se vyhnuli všem společenským 
konfliktům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 255
Christine Schneider, Norbert Lins, Lena Düpont, Marlene Mortler

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. konstatuje, že zachování a 
udržitelné obhospodařování našich lesů je 
klíčovou součástí našeho všeobecného 
blahobytu; lesy jsou totiž místem 
provozování činností veřejného zájmu v 
oblasti volného času a zdraví i v oblasti 
vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 256
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. připomíná, že na 60 % lesů EU má 
soukromé vlastníky že přibližně dvě třetiny 
soukromých vlastníků lesa vlastní méně 
než 3 hektary; zdůrazňuje, že to veškerá 
opatření musí řádně zohledňovat a že 
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proto musí být navržena tak, aby k nim 
měli přístup drobní vlastníci lesa a aby je 
tito vlastníci mohli prakticky uplatňovat; 
připomíná, že Komise identifikovala 
administrativní zátěž a strukturu 
vlastnictví lesů jako omezující faktory pro 
přijímání některých opatření1a;
_________________
1a COM(2018) 811 final, s.3

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. požaduje, aby se na poslední 
původní pralesy v Evropě 
vztahovala zvýšená ochrana; domnívá se, 
že u těchto pralesů by mohlo být omezeno 
nebo zcela zakázáno jejich využívání 
podniky, orgány samosprávy a státními 
organizacemi v oblasti lesa i občany v 
případech, kdy by toto využívání bylo 
neslučitelné s cílem zachování těchto lesů; 
naléhavě vyzývá Polsko, aby přestalo s 
lesnickým využíváním Bělověžského 
pralesa;

Or. fr

Pozměňovací návrh 258
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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12b. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
dalším tlakem na lesy a jejich biologickou 
rozmanitost, kterou přináší změna 
klimatu, jak je uvedeno ve zvláštní zprávě 
IPCC o půdě ze dne 8. srpna 2019; 
domnívá se, že by měla být přijata další 
opatření s cílem podstatně snížit rizika 
častějších vln veder, lesních požárů, such 
a záplav, zejména v jižní Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. připomíná, že se změnou klimatu 
se očekává zvýšení rizika požárů, a 
domnívá se, že je zásadně důležité posílit 
opatření v oblasti prevence a 
připravenosti, jako je posuzování rizika 
katastrof, u kterých je společný evropský 
postup účinnější; připomíná, že důležitou 
úlohu hrají informační kampaně, které by 
měly již od školního věku podporovat 
rozvoj společného pohledu na zásady 
ochrany přírody, předcházení požárům a 
jejich hašení a pomáhat přitom místním 
společenstvím lépe porozumět specifikům 
regionálních a státních lesů v jednotlivých 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Atidzhe Alieva-Veli, 
Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. zdůrazňuje, že má-li být splněn 
dlouhodobý závazek k udržitelnému 
obhospodařování lesů, je naprosto klíčové 
uznat a zajistit majetková práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. připomíná, že je důležité zajistit 
dostatečné finanční prostředky pro 
mechanismus civilní ochrany Unie, aby 
mohl v případě přeshraničních lesních 
požárů koordinovat celoevropskou pomoc 
se střediskem Evropské komise pro 
koordinaci odezvy na mimořádné 
události;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 12 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12e. je přesvědčen, že je třeba posílit 
evropské nástroje odolnosti vůči 
katastrofám a včasného varování; vítá 
monitorovací činnost Evropského systému 
informací o lesních požárech (EFFIS) a 
vyzývá k větší spolupráci s vnitrostátními 



AM\1207223CS.docx 131/153 PE650.371v02-00

CS

a regionálními orgány členských států 
EU, které jsou příslušné pro činnosti v 
oblasti prevence, připravenosti a reakce 
na lesní požáry;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii; žádá novou strategii 
EU v oblasti lesnictví, která bude založena 
na komplexním přístupu k udržitelnému 
obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 
environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucímu 
počtu vnitrostátních a unijních politik, 
které přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a 
jejich obhospodařování v EU, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii; žádá novou strategii 
EU v oblasti lesnictví, která bude založena 
na komplexním přístupu k udržitelnému 
obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 
environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví a zajistí, 
aby lesy nadále hrály svoji multifunkční a 
multidimenzionální úlohu; zdůrazňuje, že 
vzhledem k rostoucímu počtu 
vnitrostátních a unijních politik, které 
přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a jejich 
obhospodařování v EU, je třeba vypracovat 
koordinovaný, vyvážený a soudržný přístup 
k lesům, odvětvím založeným na lesnictví 
a početným službám, které poskytují;

Or. ro

Pozměňovací návrh 264
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii; žádá novou strategii 
EU v oblasti lesnictví, která bude založena 
na komplexním přístupu k udržitelnému 
obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 
environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucímu 
počtu vnitrostátních a unijních politik, 
které přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a 
jejich obhospodařování v EU, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii; konstatuje, že 
vzhledem k tomu, že agrolesnictví může 
mít povahu zemědělství i lesnictví, je třeba 
koordinovat strategii EU v oblasti lesnictví 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
žádá novou strategii EU v oblasti lesnictví, 
která bude založena na komplexním 
přístupu k udržitelnému obhospodařování 
lesů a zohlední přitom všechny 
hospodářské, sociální a environmentální 
aspekty hodnotového řetězce založeného 
na lesnictví; zdůrazňuje, že vzhledem k 
rostoucímu počtu vnitrostátních a unijních 
politik, které přímo nebo nepřímo ovlivňují 
lesy a jejich obhospodařování v EU, je 
třeba vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii; žádá novou strategii 
EU v oblasti lesnictví, která bude založena 
na komplexním přístupu k udržitelnému 
obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
a to především proto, aby bylo možné čelit 
krizi v oblasti biologické rozmanitosti a 
klimatu; zdůrazňuje, že vzhledem k 
rostoucímu počtu vnitrostátních a unijních 
politik, které přímo nebo nepřímo ovlivňují 
lesy a jejich obhospodařování v EU, je 
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environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucímu 
počtu vnitrostátních a unijních politik, 
které přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a 
jejich obhospodařování v EU, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

třeba vypracovat koordinovaný, soudržný a 
do příslušných právních předpisů EU lépe 
začleněný přístup k lesům, odvětvím 
založeným na lesnictví a početným 
službám, které poskytují;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii; žádá novou strategii 
EU v oblasti lesnictví, která bude založena 
na komplexním přístupu k udržitelnému 
obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 
environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucímu 
počtu vnitrostátních a unijních politik, 
které přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a 
jejich obhospodařování v EU, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

13. zdůrazňuje, že odvětví lesnictví je 
třeba poskytnout plnou a skutečnou 
politickou podporu, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že pro období po roce 2020 je 
zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii;  žádá novou strategii 
EU v oblasti lesnictví, která bude založena 
na komplexním přístupu k udržitelnému 
obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 
environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucímu 
počtu vnitrostátních a unijních politik, 
které přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a 
jejich obhospodařování v EU, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 267
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii; žádá novou strategii 
EU v oblasti lesnictví, která bude založena 
na komplexním přístupu k udržitelnému 
obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 
environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucímu 
počtu vnitrostátních a unijních politik, 
které přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a 
jejich obhospodařování v EU, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii; žádá novou strategii 
EU v oblasti lesnictví, která bude založena 
na komplexním přístupu k udržitelnému 
obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 
environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucímu 
počtu vnitrostátních a unijních politik, 
které přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a 
jejich obhospodařování v EU, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví, včetně lidí, jejichž práce a 
živobytí přímo nebo nepřímo souvisí s 
lesem a lesnictvím, a početným službám, 
které poskytují;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii; žádá novou strategii 
EU v oblasti lesnictví, která bude založena 

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii; žádá novou strategii 
EU v oblasti lesnictví, která bude založena 



AM\1207223CS.docx 135/153 PE650.371v02-00

CS

na komplexním přístupu k udržitelnému 
obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 
environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucímu 
počtu vnitrostátních a unijních politik, 
které přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a 
jejich obhospodařování v EU, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

na komplexním přístupu k udržitelnému 
obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 
environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví a 
skutečnost, že více než polovinu území 
některých členských pokrývají lesy; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucímu 
počtu vnitrostátních a unijních politik, 
které přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a 
jejich obhospodařování v EU, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

Or. fi

Pozměňovací návrh 269
Michal Wiezik, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii; žádá novou strategii 
EU v oblasti lesnictví, která bude založena 
na komplexním přístupu k udržitelnému 
obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 
environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucímu 
počtu vnitrostátních a unijních politik, 
které přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a 
jejich obhospodařování v EU, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní strategie EU 
v oblasti lesnictví, která bude vycházet ze 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti; 
žádá novou strategii EU v oblasti lesnictví, 
která bude založena na komplexním 
přístupu k udržitelnému obhospodařování 
lesů a zohlední přitom všechny 
hospodářské, sociální a environmentální 
aspekty hodnotového řetězce založeného 
na lesnictví; zdůrazňuje, že vzhledem k 
rostoucímu počtu vnitrostátních a unijních 
politik, které přímo nebo nepřímo ovlivňují 
lesy a jejich obhospodařování v EU, je 
třeba vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

Or. en
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Pozměňovací návrh 270
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti 
lesnictví, která nebude podřízena žádné 
jiné odvětvové strategii; žádá novou 
strategii EU v oblasti lesnictví, která bude 
založena na komplexním přístupu k 
udržitelnému obhospodařování lesů a 
zohlední přitom všechny hospodářské, 
sociální a environmentální aspekty 
hodnotového řetězce založeného na 
lesnictví; zdůrazňuje, že vzhledem k 
rostoucímu počtu vnitrostátních a unijních 
politik, které přímo nebo nepřímo ovlivňují 
lesy a jejich obhospodařování v EU, je 
třeba vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózních, 
nezávislých a samostatných strategií EU v 
oblasti lesnictví, které nebudou podřízeny 
žádné jiné odvětvové strategii; žádá, aby 
tyto strategie byly založeny na komplexním 
přístupu k udržitelnému obhospodařování 
lesů a zohlednily přitom všechny 
hospodářské, sociální a environmentální 
aspekty hodnotového řetězce založeného 
na lesnictví; zdůrazňuje, že vzhledem k 
rostoucímu počtu vnitrostátních a unijních 
politik, které přímo nebo nepřímo ovlivňují 
lesy a jejich obhospodařování, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Francesca Donato, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné 
odvětvové strategii; žádá novou strategii 
EU v oblasti lesnictví, která bude založena 
na komplexním přístupu k udržitelnému 

13. zdůrazňuje, že pro období po roce 
2020 je zapotřebí ambiciózní, nezávislé a 
samostatné strategie EU v oblasti lesnictví, 
která nebude podřízena žádné jiné strategii 
EU; žádá novou strategii EU v oblasti 
lesnictví, která bude založena na 
komplexním přístupu k udržitelnému 
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obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 
environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucímu 
počtu vnitrostátních a unijních politik, 
které přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a 
jejich obhospodařování v EU, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

obhospodařování lesů a zohlední přitom 
všechny hospodářské, sociální a 
environmentální aspekty hodnotového 
řetězce založeného na lesnictví; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rostoucímu 
počtu vnitrostátních a unijních politik, 
které přímo nebo nepřímo ovlivňují lesy a 
jejich obhospodařování v EU, je třeba 
vypracovat koordinovaný a soudržný 
přístup k lesům, odvětvím založeným na 
lesnictví a početným službám, které 
poskytují;

Or. it

Pozměňovací návrh 272
Maria Noichl, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. žádá Komisi, aby vynaložila 
veškeré úsilí o zajištění toho, aby se při 
provádění Evropského fondu pro 
regionální rozvoj upřednostňovaly 
zejména iniciativy zaměřené na zastavení 
úbytku biologické rozmanitosti v lesích, 
na podporu vysazování smíšených a 
domácích druhů a lepší obhospodařování 
lesů a aby se projekty skutečně realizovaly 
a finanční prostředky byly vynakládány 
cíleně;

Or. de

Pozměňovací návrh 273
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)



PE650.371v02-00 138/153 AM\1207223CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje politování nad tím, že se 
tento koordinovaný a jednotný přístup 
neuplatňuje i v obchodní politice EU, 
která umožňuje dovoz obrovského 
množství zemědělských produktů, zejména 
bílkovinných plodin a produktů živočišné 
výroby, které jsou přímo odpovědné za 
odlesňování ve třetích zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že přísně chráněné 
oblasti v režimu obhospodařování, na 
který se nevztahují intervence, by měly být 
součástí strategie EU v oblasti lesnictví a 
strategií místního rozvoje, které jsou 
založeny na cestovním ruchu zaměřeném 
na přírodu s malým dopadem a na 
poskytování neproduktivních 
ekosystémových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Maria Noichl, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá Komisi, aby vynaložila 
veškeré úsilí o zajištění toho, aby se v 
členských státech stala prioritou podpora 
komunikace mezi vlastníky lesů a jejich 
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uživateli, zejména v oblasti ochrany 
životního prostředí, volného času, 
cestovního ruchu a lovu; v této souvislosti 
zdůrazňuje úlohu systémů místních 
partnerství, např. v rámci regionálních 
lesních fór;

Or. de

Pozměňovací návrh 276
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci 
mostu mezi vnitrostátními politikami v 
oblasti lesnictví a cíli EU týkajícími se 
lesů, přičemž uznává, že je třeba 
respektovat pravomoci členských států a 
zároveň přispívat k širším cílům EU;

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla:

a)stanovit pokyny týkající se využívání, 
obnovy, ochrany a zachování lesů;
b) určit hlavní body a výhledové plány 
rozvoje evropského lesního hospodářství, 
využívání lesních zdrojů a přirozených 
užitkových vlastností lesa;
c) na úrovni EU naplánovat opatření, 
která by se měla přijmout v zájmu 
udržitelného využívání, obnovy, ochrany a 
zachování lesů;
d)zavést na úrovni EU systém lesní 
inventarizace a dohledu pro sledování 
stavu, využívání, obnovy, ochrany a 
zachování lesů;
e) usnadňovat a koordinovat vnitrostátní 
strategie obhospodařování lesů v reakci 
na změnu klimatu, včetně asistované 
migrace, přizpůsobení a aklimatizace 
obyvatel lesů.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 277
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 
přičemž uznává, že je třeba respektovat 
pravomoci členských států a zároveň 
přispívat k širším cílům EU;

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů a měla 
by být pro členské státy závazná, přičemž 
uznává, že je třeba respektovat pravomoci 
členských států a zároveň přispívat k širším 
cílům EU; v této souvislosti je třeba 
zdůraznit úlohu, kterou by měl hrát 
účinný nástroj pro koordinaci nové 
strategie v rámci jednotlivých politik EU v 
oblasti lesnictví, a tím zajistit soudržnost a 
součinnost s ostatními odvětvími 
souvisejícími s lesnictvím; zdůrazňuje, že 
důležitou úlohu, pokud jde o posílení 
udržitelného využívání lesů a zejména 
hospodářství venkova, hrají místní a 
regionální orgány, a naléhavě vyzývá k 
jejich zapojení do navrhování i provádění 
opatření v odvětví lesnictví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 278
Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 
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přičemž uznává, že je třeba respektovat 
pravomoci členských států a zároveň 
přispívat k širším cílům EU;

přičemž uznává, že je třeba respektovat 
pravomoci členských států a zároveň 
přispívat k širším cílům EU; vyzývá k 
posílení úlohy Stálého lesnického výboru 
s cílem zajistit koordinaci příslušných 
zúčastněných stran a politik na úrovni 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Ivan David

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 
přičemž uznává, že je třeba respektovat 
pravomoci členských států a zároveň 
přispívat k širším cílům EU;

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 
přičemž uznává, že je třeba respektovat 
pravomoci členských států a zároveň 
přispívat k širším cílům EU; vyzývá k 
posílení úlohy Stálého lesnického výboru 
s cílem zajistit koordinaci příslušných 
zúčastněných stran a politik na úrovni 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 
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přičemž uznává, že je třeba respektovat 
pravomoci členských států a zároveň 
přispívat k širším cílům EU;

přičemž uznává, že je třeba respektovat 
pravomoci členských států a zároveň 
přispívat k širším cílům EU a zajistit 
dlouhodobou stabilitu a předvídatelnost v 
zájmu udržitelného obhospodařování lesů, 
odvětví lesnictví a celého biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Maria Noichl, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 
přičemž uznává, že je třeba respektovat 
pravomoci členských států a zároveň 
přispívat k širším cílům EU;

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a agrolesnictví a cíli EU 
týkajícími se lesů a agrolesnictví, přičemž 
uznává, že je třeba respektovat pravomoci 
členských států i přispívat k širším cílům 
EU a zároveň se uceleným způsobem 
zabývat specifickými rysy lesů v 
soukromém i veřejném vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 
přičemž uznává, že je třeba respektovat 

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 
přičemž uznává, že je třeba respektovat 
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pravomoci členských států a zároveň 
přispívat k širším cílům EU;

pravomoci členských států, které je možné 
sdílet vytvořením sítě odvětví přímo nebo 
nepřímo souvisejících s lesnictvím, a 
zároveň přispívat k širším cílům EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 283
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 
přičemž uznává, že je třeba respektovat 
pravomoci členských států a zároveň 
přispívat k širším cílům EU;

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 
přičemž uznává rozhodovací právo 
vlastníků lesů a úspěchy certifikace, 
potřebu respektovat pravomoci členských 
států a potřebu přispívat k širším cílům 
EU;

Or. fi

Pozměňovací návrh 284
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 
přičemž uznává, že je třeba respektovat 
pravomoci členských států a zároveň 
přispívat k širším cílům EU;

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
výhradně mezi vnitrostátními politikami v 
oblasti lesnictví, přičemž uznává, že je 
třeba respektovat pravomoci členských 
států;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 285
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli EU týkajícími se lesů, 
přičemž uznává, že je třeba respektovat 
pravomoci členských států a zároveň 
přispívat k širším cílům EU;

14. zastává názor, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla plnit funkci mostu 
mezi vnitrostátními politikami v oblasti 
lesnictví a cíli a pravomocemi EU 
týkajícími se lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že státní agentury, 
podniky, organizace a správní útvary 
odpovědné za plánování, organizaci a 
řízení hospodářství založeného na 
lesnictví a využívání lesních zdrojů by 
měly mít povinnost zajistit:
a) zlepšení přirozených vlastností lesů 
(ochrana vody, ochrana půdy před erozí, 
zachování biologické rozmanitosti, 
regulace klimatu) v zájmu ochrany 
veřejného zdraví a životního prostředí a 
rozvoje místních ekonomik;
b) pokračující, udržitelné a rozumné 
využívání lesů s cílem metodicky 
naplňovat potřeby národních hospodářství 
a místních společenství, pokud jde o 
výrobky ze dřeva, s použitím postupů a 
metod, které nepoškozují pracovníky ani 
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životní prostředí;
c) širší reprodukci a větší rozmanitost 
lesních druhů a zlepšení kvality lesů;
d) zachování lesů a jejich ochranu před 
požáry, parazity a chorobami s použitím 
postupů a metod, které nejsou škodlivé 
pro pracovníky ani pro životní prostředí;
e) přizpůsobení, aklimatizaci a 
asistovanou migraci obyvatel lesů v reakci 
na změnu klimatu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 287
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
analyzovala způsoby, jak zlepšit 
koordinaci a výměnu informací mezi 
členskými státy s cílem posílit příspěvek 
lesů k dosažení cíle uhlíkové neutrality, 
přičemž je třeba vzít v úvahu i jejich 
hospodářský a sociální rozměr;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová, Anna Deparnay-
Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
vnitrostátní právní předpisy s cílem zavést, 
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popř. posílit ochranu proti nezákonné 
těžbě dřeva a úbytku biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Isabel Carvalhais, 
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Ivo 
Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. žádá Komisi, aby podpořila 
komercializaci pokáceného dřeva a 
nahrubo opracovaného dřeva / kulatiny 
namísto živých stromů z lesů ve veřejném 
vlastnictví coby opatření proti nezákonné 
těžbě a nadměrnému využívání lesů, které 
by státním orgánům poskytlo větší 
kontrolu nad objemem vytěženého a na 
trh uváděného dřeva, a tím i zabránilo 
nezákonným praktikám firem pracujících 
na základě soukromých smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. trvá na tom, že státní úřady lesního 
hospodářství by měly pomáhat vlastníkům 
plánovat a organizovat řízení hospodářství 
založeného na lesnictví, a bude-li to 
nutné, na základě dohod s vlastníky 
organizovat provádění prací souvisejících 
s hospodářstvím založeným na lesnictví a 
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kultivací a ochranou lesů lesnickými 
podniky v rámci státních úřadů lesního 
hospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 291
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c) žádá členské státy, aby navýšily 
lidské a finanční zdroje státních úřadů 
lesního hospodářství; trvá na tom, že je 
důležité zachovat odborné znalosti ve 
veřejném sektoru a odsuzuje privatizaci 
těchto státních organizací, které stojí v 
první linii udržitelného obhospodařování 
lesů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 292
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost;

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost; v 
této souvislosti opakuje svou výzvu 
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Komisi, aby zaujala nový přístup, upustila 
od myšlenky dobrovolných závazků a 
přistoupila na ambicióznější a 
komplexnější strategii v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030, která stanoví 
právně závazné cíle pro EU a její členské 
státy, včetně specifických cílů zaměřených 
na dosažení celounijní ochrany alespoň 
30 % pozemních a mořských oblastí a 
obnovení alespoň 30 % znehodnocených 
ekosystémů do roku 2030; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 293
Francesca Donato, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost;

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce;

Or. it

Pozměňovací návrh 294
Juozas Olekas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje význam rozhodování 15. zdůrazňuje význam rozhodování 
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založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost;

založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost, a 
přispět k dosažení cílů udržitelného 
rozvoje; zdůrazňuje, že veškeré případné 
pokyny EU týkající se udržitelného 
obhospodařování lesů by měly být 
vypracovány v rámci strategie EU v 
oblasti lesnictví po roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Michal Wiezik, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost;

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
cíle strategie EU v oblasti lesnictví pro 
období po roce 2020 byly v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu založené na 
strategii v oblasti biologické rozmanitosti, 
zejména s cílem zajistit, aby udržitelné 
obhospodařování lesů mělo pozitivní 
dopad na společnost s měřitelnými cíli a 
ukazateli, a to i co se týče přísné ochrany 
lesních oblastí zaměřené na složitost, 
propojenost a reprezentativnost lesních 
ekosystémů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 296
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost;

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
mnohostrannou spolupráci týkající se 
lesů, odvětví založených na lesnictví a 
jejich hodnotového řetězce, aniž by to 
vedlo k systematickému sběru údajů na 
úrovni EU;  vyzývá k tomu, aby veškeré 
aspekty opatření Zelené dohody pro 
Evropu, které se týkají lesů, byly v souladu 
se strategií EU v oblasti lesnictví pro 
období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 297
Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick Federley, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost;

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, včetně 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti, 
byly v souladu se strategií EU v oblasti 
lesnictví pro období po roce 2020, zejména 
s cílem zajistit, aby udržitelné 
obhospodařování lesů mělo pozitivní 
dopad na společnost a přispívalo k 
dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN;
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Or. en

Pozměňovací návrh 298
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost;

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost a 
zajistilo i dlouhodobé a stálé přínosy pro 
klima a životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty týkající se lesů byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost;
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lesů mělo pozitivní dopad na společnost;

Or. fi

Pozměňovací návrh 300
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
veškeré aspekty opatření Zelené dohody 
pro Evropu, které se týkají lesů, byly v 
souladu se strategií EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost;

15. zdůrazňuje význam rozhodování 
založeného na důkazech, pokud jde o 
politiky EU týkající se lesů, odvětví 
založených na lesnictví a jejich 
hodnotového řetězce; vyzývá k tomu, aby 
strategie EU v oblasti lesnictví po období 
po roce 2020 byla v souladu se Zelenou 
dohodou pro Evropu, zejména s cílem 
zajistit, aby udržitelné obhospodařování 
lesů mělo pozitivní dopad na společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že intenzivní způsob 
obhospodařování lesů není v souladu s 
evropskými cíli v oblasti životního 
prostředí, zejména s cíli týkajícími se 
klimatické krize a uhlíkové neutrality; 
vyzývá proto k přísným omezením holosečí 
na parcelách o rozloze větší než 0,5 
hektaru; zdůrazňuje katastrofální dopady 
holosečí na biologickou rozmanitost a 
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zhutňování půdy, ale i na atraktivitu 
oblastí z hlediska rezidenčního a 
turistického využití; vyzývá k přechodu na 
obhospodařování lesů založené na 
opětovném zalesňování a přirozené 
obnově porostů s přiměřeným stupněm 
mechanizace využívané při těžbě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 302
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Isabel Carvalhais, 
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
investovala dodatečné finanční prostředky 
nad rámec rozpočtu, který již byl na režim 
SZP přidělen, do celounijních opatření 
pro zalesňování, opětovné zalesňování a 
poskytnutí specifických dotací na 
obhospodařování lesů a ochranu 
životního prostředí, s cílem přispět k úsilí 
o zmírnění změny klimatu v rámci Zelené 
dohody pro Evropu 2050;

Or. en


