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Poprawka 1
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
do Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 
2019 r. Europejski Zielony Ład 
(COM(2019)0640) i wytyczne polityczne 
Ursuli von der Leyen z dnia 10 września 
2019 r.,

skreśla się

Or. fi

Poprawka 2
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne IPCC z dnia 7 sierpnia 2019 r. 
dotyczące zmiany klimatu, pustynnienia, 
degradacji gleby, zrównoważonego 
zarządzania gruntami, bezpieczeństwa 
żywnościowego i przepływów gazów 
cieplarnianych w ekosystemach,

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu,

Or. en

Poprawka 4
Anne Sander

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację 
nowojorską w sprawie lasów ratyfikowaną 
przez Unię Europejską w dniu 23 czerwca 
2014 r.,

Or. fr

Poprawka 5
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje rezolucje z 
dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz z dnia 
16 stycznia 2020 r. w sprawie 15. 
posiedzenia Konferencji Stron (COP15) 
Konwencji o różnorodności biologicznej,

Or. fr

Poprawka 6
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro
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Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1143/2014 w sprawie działań 
zapobiegawczych i zaradczych w 
odniesieniu do wprowadzania i 
rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków 
obcych, a także kolejne rozporządzenia 
wykonawcze aktualizujące wykaz 
gatunków inwazyjnych, w tym gatunków 
drzew,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
IPBES z dnia 31 maja 2019 r. pt. 
„Globalna ocena różnorodności 
biologicznej i usług ekosystemowych”,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 



PE650.371v02-00 6/160 AM\1207223PL.docx

PL

Europejskiej Agencji Środowiska pt. 
„Środowisko Europy Stan i prognozy w 
2020 r.: wiedza na potrzeby przejścia ku 
zrównoważonej Europie” opublikowane w 
dniu 4 grudnia 2019 r.,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję w 
sprawie 15. posiedzenia Konferencji Stron 
(COP15) Konwencji o różnorodności 
biologicznej,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu (IPCC) w sprawie zmiany 
klimatu, pustynnienia, degradacji 
gruntów, zrównoważonego 
gospodarowania gruntami, 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
przepływu gazów cieplarnianych w 
ekosystemach lądowych,

Or. en
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Poprawka 11
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 11 grudnia 2019 r. Europejski 
Zielony Ład (COM(2019)0640),

Or. en

Poprawka 12
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając europejską strategię 
ochrony różnorodności biologicznej,

Or. en

Poprawka 13
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Umocowanie 9

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając strategię 
klimatyczną 2050,

skreśla się

Or. fi
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Poprawka 14
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przegląd 
śródokresowy strategii ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 
2020 r.,

Or. en

Poprawka 15
Petri Sarvamaa

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady ds. 
Rolnictwa i Rybołówstwa z dnia 17 i 18 
grudnia 2018 r. w sprawie uaktualnionej 
strategii UE dotyczącej biogospodarki,

– uwzględniając konkluzje Rady z 
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 
uaktualnionej strategii UE dotyczącej 
biogospodarki1a,

_________________
1a 

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

Or. en

Poprawka 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
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Projekt rezolucji
Umocowanie 16 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając obowiązki państw 
UE na mocy Konwencji o różnorodności 
biologicznej (CBD), Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCC) oraz Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zwalczania pustynnienia (UNCCD),

Or. en

Poprawka 17
Michal Wiezik, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyrok Trybunału 
C-164/97 i C-165/971a,
_________________
1a Wyrok Trybunału – sprawy połączone 
C-164/97 i C-165/97; dokument jest 
dostępny pod adresem: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:6199
7CJ0164&rid=1

Or. en

Poprawka 18
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek dotyczący 
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prawa o klimacie2a,
_________________
2a Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającego rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o 
klimacie).

Or. en

Poprawka 19
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że wewnętrzne i 
międzynarodowe zobowiązania UE 
dotyczące na przykład Europejskiego 
Zielonego Ładu, celów zrównoważonego 
rozwoju, protokołu z Kioto, porozumienia 
paryskiego i stworzenia społeczeństwa 
bezemisyjnego nie będą możliwe do 
wypełnienia bez korzyści dla klimatu i 
innych usług ekosystemowych 
zapewnianych przez lasy i sektor leśno-
drzewny;

A. mając na uwadze, że wewnętrzne i 
międzynarodowe zobowiązania UE 
dotyczące na przykład Europejskiego 
Zielonego Ładu, celów zrównoważonego 
rozwoju, protokołu z Kioto, porozumienia 
paryskiego i stworzenia społeczeństwa 
bezemisyjnego nie będą możliwe do 
wypełnienia bez wiążących ambitniejszych 
celów klimatycznych i środowiskowych, w 
szczególności w dziedzinie ochrony i 
odtworzenia ekosystemów leśnych;

Or. fr

Poprawka 20
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że wewnętrzne i 
międzynarodowe zobowiązania UE 

A. mając na uwadze, że wewnętrzne i 
międzynarodowe zobowiązania UE 
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dotyczące na przykład Europejskiego 
Zielonego Ładu, celów zrównoważonego 
rozwoju, protokołu z Kioto, porozumienia 
paryskiego i stworzenia społeczeństwa 
bezemisyjnego nie będą możliwe do 
wypełnienia bez korzyści dla klimatu i 
innych usług ekosystemowych 
zapewnianych przez lasy i sektor leśno-
drzewny;

dotyczące na przykład Europejskiego 
Zielonego Ładu, celów zrównoważonego 
rozwoju, protokołu z Kioto, porozumienia 
paryskiego i neutralności klimatycznej do 
2050 r. nie będą możliwe do wypełnienia 
bez korzyści wynikających z sekwestracji 
dwutlenku węgla, siedlisk dzikiej flory i 
fauny oraz innych usług ekosystemowych 
zapewnianych przez lasy i sektor leśno-
drzewny;

Or. en

Poprawka 21
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że wewnętrzne i 
międzynarodowe zobowiązania UE 
dotyczące na przykład Europejskiego 
Zielonego Ładu, celów zrównoważonego 
rozwoju, protokołu z Kioto, porozumienia 
paryskiego i stworzenia społeczeństwa 
bezemisyjnego nie będą możliwe do 
wypełnienia bez korzyści dla klimatu i 
innych usług ekosystemowych 
zapewnianych przez lasy i sektor leśno-
drzewny;

A. mając na uwadze, że wewnętrzne i 
międzynarodowe zobowiązania UE 
dotyczące na przykład celów 
zrównoważonego rozwoju, protokołu z 
Kioto, porozumienia paryskiego i 
stworzenia społeczeństwa bezemisyjnego 
nie będą możliwe do wypełnienia bez 
korzyści dla klimatu i innych usług 
ekosystemowych zapewnianych przez lasy 
i sektor leśno-drzewny;

Or. fi

Poprawka 22
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że wewnętrzne i A. mając na uwadze, że wewnętrzne i 
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międzynarodowe zobowiązania UE 
dotyczące na przykład Europejskiego 
Zielonego Ładu, celów zrównoważonego 
rozwoju, protokołu z Kioto, porozumienia 
paryskiego i stworzenia społeczeństwa 
bezemisyjnego nie będą możliwe do 
wypełnienia bez korzyści dla klimatu i 
innych usług ekosystemowych 
zapewnianych przez lasy i sektor leśno-
drzewny;

międzynarodowe zobowiązania UE 
dotyczące na przykład Europejskiego 
Zielonego Ładu, celów zrównoważonego 
rozwoju, protokołu z Kioto, porozumienia 
paryskiego i stworzenia społeczeństwa 
bezemisyjnego nie będą możliwe do 
wypełnienia bez korzyści dla klimatu i 
innych usług ekosystemowych 
zapewnianych przez lasy;

Or. en

Poprawka 23
Michal Wiezik, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że wewnętrzne i 
międzynarodowe zobowiązania UE 
dotyczące na przykład Europejskiego 
Zielonego Ładu, celów zrównoważonego 
rozwoju, protokołu z Kioto, porozumienia 
paryskiego i stworzenia społeczeństwa 
bezemisyjnego nie będą możliwe do 
wypełnienia bez korzyści dla klimatu i 
innych usług ekosystemowych 
zapewnianych przez lasy i sektor leśno-
drzewny;

A. mając na uwadze, że wewnętrzne i 
międzynarodowe zobowiązania UE 
dotyczące na przykład Europejskiego 
Zielonego Ładu, celów zrównoważonego 
rozwoju, protokołu z Kioto, porozumienia 
paryskiego i stworzenia społeczeństwa 
bezemisyjnego nie będą możliwe do 
wypełnienia bez korzyści dla klimatu i 
innych usług ekosystemowych 
zapewnianych przez lasy;

Or. en

Poprawka 24
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka
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B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich, 
ale mając na uwadze, że dzięki swojej 
polityce UE od dawna przyczynia się do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
wpływa na decyzje państw członkowskich 
dotyczące lasów;

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE, ale mając na uwadze, że dzięki 
swojemu różnorodnemu prawodawstwu, w 
tym między innymi dyrektywie ptasiej i 
siedliskowej, wspólnej polityce rolnej, 
rozporządzeniu LULUCF, dyrektywie w 
sprawie odnawialnych źródeł energii, 
rozporządzeniom w sprawie drewna oraz 
egzekwowania prawa, zarządzania i 
handlu w dziedzinie leśnictwa, UE od 
dawna faktycznie reguluje wiele aspektów 
dotyczących lasów;

Or. en

Poprawka 25
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich, 
ale mając na uwadze, że dzięki swojej 
polityce UE od dawna przyczynia się do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
wpływa na decyzje państw członkowskich 
dotyczące lasów;

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich, 
ale mając na uwadze, że dzięki swojej 
polityce UE od dawna przyczynia się do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
wpływa na decyzje państw członkowskich 
dotyczące lasów, tworząc w ten sposób 
podstawy dla lepszej koordynacji między 
strategiami politycznymi poszczególnych 
krajów;

Or. fr

Poprawka 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
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Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich, 
ale mając na uwadze, że dzięki swojej 
polityce UE od dawna przyczynia się do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
wpływa na decyzje państw członkowskich 
dotyczące lasów;

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich, 
ale mając na uwadze, że dzięki swojej 
polityce, która w pewnym stopniu wpływa 
już na politykę leśną państw 
członkowskich, UE od dawna przyczynia 
się do zrównoważonej gospodarki leśnej i 
wpływa na decyzje państw członkowskich 
dotyczące lasów;

Or. en

Poprawka 27
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich, 
ale mając na uwadze, że dzięki swojej 
polityce UE od dawna przyczynia się do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
wpływa na decyzje państw członkowskich 
dotyczące lasów;

B. mając na uwadze, że Traktat nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej, ale ochrona lasów stanowi z natury 
część działań w zakresie środowiska, w 
odniesieniu do których kompetencje 
Wspólnoty opierają się na art. 191 
Traktatu1a;

_________________
1a Wyrok Trybunału w sprawach 
połączonych C-164/97 i C-165/97.

Or. en
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Poprawka 28
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich, 
ale mając na uwadze, że dzięki swojej 
polityce UE od dawna przyczynia się do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
wpływa na decyzje państw członkowskich 
dotyczące lasów;

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich, 
ale mając na uwadze, że dzięki swojej 
polityce i wytycznym UE od dawna 
przyczynia się do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i wpływa na decyzje 
państw członkowskich dotyczące lasów;

Or. ro

Poprawka 29
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich, 
ale mając na uwadze, że dzięki swojej 
polityce UE od dawna przyczynia się do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
wpływa na decyzje państw członkowskich 
dotyczące lasów;

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich, 
ale mając na uwadze, że dzięki swojej 
polityce, głównie polityce rozwoju 
obszarów wiejskich, UE od dawna 
przyczynia się do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i wpływa na decyzje 
państw członkowskich dotyczące lasów;

Or. en

Poprawka 30
Teuvo Hakkarainen
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Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich, 
ale mając na uwadze, że dzięki swojej 
polityce UE od dawna przyczynia się do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
wpływa na decyzje państw członkowskich 
dotyczące lasów;

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i w związku z tym UE nie 
posiada kompetencji w odniesieniu do 
polityki leśnej państw członkowskich, ale 
mając na uwadze, że dzięki swojej polityce 
UE od dawna przyczynia się do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
wpływa na decyzje państw członkowskich 
dotyczące lasów;

Or. fi

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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich, 
ale mając na uwadze, że dzięki swojej 
polityce UE od dawna przyczynia się do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
wpływa na decyzje państw członkowskich 
dotyczące lasów;

B. mając na uwadze, że Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
zawiera odniesienia do wspólnej polityki 
leśnej UE i odpowiedzialność za lasy 
spoczywa na państwach członkowskich; 
mając na uwadze, że w konsekwencji 
instytucje europejskie nie posiadają 
żadnych kompetencji do przyjęcia 
jakiejkolwiek wiążącej normy prawnej 
dotyczącej sektora leśnego;

Or. fr

Poprawka 32
Teuvo Hakkarainen



AM\1207223PL.docx 17/160 PE650.371v02-00

PL

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że podejmowane 
przez Komisję próby wywarcia wpływu na 
politykę leśną, będącą wyłączną 
kompetencją państw członkowskich, 
między innymi pod pretekstem 
promowania różnorodności biologicznej, 
być może w formie nowych, dotyczących 
konkretnych obszarów celów w zakresie 
ochrony, które mogą nawet wpływać 
negatywnie na klimat i środowisko w 
państwach członkowskich dobrze 
gospodarujących swoimi lasami, stanowią 
powód do obaw;

Or. fi

Poprawka 33
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Unia 
Europejska powinna wprowadzić lepiej 
skoordynowaną strategię w celu 
uwzględnienia zwiększonego ryzyka, na 
które nieuchronnie będą narażone lasy i 
ich usługi ekosystemowe w 
nadchodzących latach, a także w celu 
podniesienia odporności lasów na zmianę 
klimatu;

Or. en

Poprawka 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-
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Grunenberg

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że około 40 % 
lasów UE to lasy państwowe, w związku z 
czym państwa członkowskie są 
zobowiązane dawać przykład 
zrównoważonej gospodarki leśnej w 
swoich lasach państwowych dla dobra 
publicznego;

Or. en

Poprawka 35
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że tylko w 
przypadku 26 % gatunków leśnych i 15 % 
siedlisk leśnych ich stan ochrony 
uznawany jest za właściwy;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że europejskie 
lasy pochłaniają i składują około 10 % 
unijnych emisji dwutlenku węgla, 
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przyczyniając się tym samym do 
łagodzenia zmiany klimatu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że nielegalne 
pozyskiwanie drewna odbywa się także w 
UE3a;
_________________
3a Na przykład w Rumunii, Szwecji, Polsce 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing%20note%20May-
June%202019_Final.pdf i 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing_Note_April_-
_May_2018_Public_version.pdf

Or. en

Poprawka 38
Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że lasy stanowią 
ekosystem o obiegu zamkniętym 
opierający się na pełnym recyklingu 
materii i składników odżywczych w jego 
ramach, oraz mając na uwadze, że każda 
forma aktywnego gospodarowania opiera 
się na eksploatacji zasobów z tego 
ekosystemu, co nieuchronnie i negatywnie 
wpływa na jego funkcjonowanie, 
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strukturę i różnorodność biologiczną;

Or. en

Poprawka 39
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Motyw B d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że w celu 
zachowania pełnej skali różnorodności 
biologicznej i funkcjonalności lasów, jak 
również z myślą o łagodzeniu zmiany 
klimatu, niezwykle potrzebne jest 
wydzielenie obszarów leśnych 
chronionych przed wszelkimi formami 
aktywnej ludzkiej interwencji;

Or. en

Poprawka 40
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że lasy i cały 
łańcuch wartości związany z leśnictwem 
mają fundamentalne znaczenie dla 
dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu 
zamkniętym, ponieważ zapewniają miejsca 
pracy, dobrobyt gospodarczy na obszarach 
wiejskich i miejskich, usługi związane z 
łagodzeniem zmian klimatu oraz w 
zakresie przystosowania się do tych zmian, 
oferują korzyści zdrowotne i chronią 
różnorodność biologiczną i perspektywy 
obszarów górskich i wiejskich;

C. mając na uwadze, że lasy i cały 
łańcuch wartości związany z leśnictwem 
mają fundamentalne znaczenie dla 
dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu 
zamkniętym, ponieważ zapewniają miejsca 
pracy, dobrobyt gospodarczy na obszarach 
wiejskich i miejskich, usługi związane z 
łagodzeniem zmian klimatu oraz w 
zakresie przystosowania się do tych zmian, 
oferują korzyści zdrowotne i chronią 
różnorodność biologiczną i perspektywy 
obszarów górskich i wiejskich, a ponadto 
biogospodarka zwiększa 
samowystarczalność Unii;
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Or. fi

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że lasy i cały 
łańcuch wartości związany z leśnictwem 
mają fundamentalne znaczenie dla 
dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu 
zamkniętym, ponieważ zapewniają miejsca 
pracy, dobrobyt gospodarczy na obszarach 
wiejskich i miejskich, usługi związane z 
łagodzeniem zmian klimatu oraz w 
zakresie przystosowania się do tych zmian, 
oferują korzyści zdrowotne i chronią 
różnorodność biologiczną i perspektywy 
obszarów górskich i wiejskich;

C. mając na uwadze, że lasy i cały 
łańcuch wartości związany z leśnictwem 
mają fundamentalne znaczenie dla 
dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu 
zamkniętym, ponieważ zapewniają miejsca 
pracy, dobrobyt gospodarczy na obszarach 
wiejskich i miejskich, usługi związane z 
łagodzeniem zmian klimatu oraz w 
zakresie przystosowania się do tych zmian, 
oferują korzyści zdrowotne i chronią 
różnorodność biologiczną i perspektywy 
obszarów górskich i wiejskich, a także 
przeciwdziałają pustynnieniu;

Or. en

Poprawka 42
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że lasy i cały 
łańcuch wartości związany z leśnictwem 
mają fundamentalne znaczenie dla 
dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu 
zamkniętym, ponieważ zapewniają miejsca 
pracy, dobrobyt gospodarczy na obszarach 
wiejskich i miejskich, usługi związane z 

C. mając na uwadze, że łańcuch 
wartości związany z leśnictwem zapewnia 
miejsca pracy, dobrobyt gospodarczy na 
obszarach wiejskich i miejskich oraz ma 
kluczowe znaczenie dla perspektyw 
obszarów górskich i wiejskich, a także 
mając na uwadze, że lasy zapewniają 
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łagodzeniem zmian klimatu oraz w 
zakresie przystosowania się do tych zmian, 
oferują korzyści zdrowotne i chronią 
różnorodność biologiczną i perspektywy 
obszarów górskich i wiejskich;

usługi związane z łagodzeniem zmian 
klimatu oraz w zakresie przystosowania się 
do tych zmian, oferują korzyści zdrowotne 
oraz są enklawą dla różnorodności 
biologicznej i gatunków chronionych;

Or. en

Poprawka 43
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że lasy i cały 
łańcuch wartości związany z leśnictwem 
mają fundamentalne znaczenie dla 
dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu 
zamkniętym, ponieważ zapewniają miejsca 
pracy, dobrobyt gospodarczy na obszarach 
wiejskich i miejskich, usługi związane z 
łagodzeniem zmian klimatu oraz w 
zakresie przystosowania się do tych zmian, 
oferują korzyści zdrowotne i chronią 
różnorodność biologiczną i perspektywy 
obszarów górskich i wiejskich;

C. mając na uwadze, że lasy i cały 
łańcuch wartości związany z leśnictwem 
mają fundamentalne znaczenie dla 
dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu 
zamkniętym, ponieważ zapewniają miejsca 
pracy, dobrobyt gospodarczy na obszarach 
wiejskich i miejskich, usługi związane z 
łagodzeniem zmian klimatu oraz w 
zakresie przystosowania się do tych zmian, 
oferują korzyści zdrowotne i chronią 
różnorodność biologiczną i perspektywy 
obszarów górskich, wyspiarskich i 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 44
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że lasy i cały 
łańcuch wartości związany z leśnictwem 
mają fundamentalne znaczenie dla 
dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu 
zamkniętym, ponieważ zapewniają 

C. mając na uwadze, że strategia 
leśna Unii Europejskiej ma za zadanie 
przyczynić się skutecznie do racjonalnej i 
zrównoważonej eksploatacji lasów, ich 
planowego odtwarzania i skutecznej 
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miejsca pracy, dobrobyt gospodarczy na 
obszarach wiejskich i miejskich, usługi 
związane z łagodzeniem zmian klimatu 
oraz w zakresie przystosowania się do tych 
zmian, oferują korzyści zdrowotne i 
chronią różnorodność biologiczną i 
perspektywy obszarów górskich i 
wiejskich;

ochrony w interesie obecnych i przyszłych 
pokoleń, do edukowania obywateli w 
duchu wysokiego stopnia 
odpowiedzialności przejawiającego się 
umiarkowanym i oszczędnym 
korzystaniem z lasów, które stanowią 
istotną część bogactw naturalnych Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 45
Michal Wiezik, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że lasy i cały 
łańcuch wartości związany z leśnictwem 
mają fundamentalne znaczenie dla 
dalszego rozwoju biogospodarki o obiegu 
zamkniętym, ponieważ zapewniają miejsca 
pracy, dobrobyt gospodarczy na obszarach 
wiejskich i miejskich, usługi związane z 
łagodzeniem zmian klimatu oraz w 
zakresie przystosowania się do tych zmian, 
oferują korzyści zdrowotne i chronią 
różnorodność biologiczną i perspektywy 
obszarów górskich i wiejskich;

C. mając na uwadze, że lasy i cały 
łańcuch wartości związany z leśnictwem 
mają fundamentalne znaczenie dla 
dalszego rozwoju gospodarki o obiegu 
zamkniętym, ponieważ zapewniają miejsca 
pracy, dobrobyt gospodarczy na obszarach 
wiejskich i miejskich, usługi związane z 
łagodzeniem zmian klimatu oraz w 
zakresie przystosowania się do tych zmian, 
oferują korzyści zdrowotne i chronią 
różnorodność biologiczną i perspektywy 
obszarów górskich i wiejskich;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że lasy łęgowe 
odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż 
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stanowią naturalną ochronę przed 
podnoszeniem się poziomu wody podczas 
powodzi, ale także pod względem 
utrzymywania wilgotności w sytuacji 
wzrostu globalnej temperatury; mając na 
uwadze, że odgrywają one kluczową rolę 
w ochronie różnorodności biologicznej, 
ale także pochłaniają między innymi 
pozostałości mineralne z rolnictwa za 
pośrednictwem wód podziemnych, 
zmniejszając tym samym ekspozycję rzek 
na czynniki zanieczyszczające; mając na 
uwadze, że w niektórych państwach 
członkowskich prowadzone były pewne 
regionalne projekty dotyczące ponownego 
obsadzenia brzegów rzek lasami łęgowymi 
w odległości co najmniej kilku metrów od 
brzegu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że właściwie 
finansowane wysokiej jakości badania, 
innowacje, gromadzenie informacji, 
utrzymanie i rozwój baz danych, najlepsze 
praktyki i wymiana wiedzy mają ogromne 
znaczenie dla przyszłości 
wielofunkcyjnych lasów UE i dla całego 
łańcucha wartości opartego na lasach, w 
świetle coraz większych wymagań wobec 
nich oraz potrzeby wykorzystania licznych 
możliwości i sprostania licznym 
wyzwaniom, przed którymi stoi 
społeczeństwo;

Or. en
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Poprawka 48
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zgodnie z 
przewidywaniami ryzyko pożarów lasów 
powodowanych warunkami pogodowymi 
istotnie wzrośnie wraz ze zmianą klimatu 
w większości europejskich regionów, w 
szczególności w Europie Środkowo-
Zachodniej, prowadząc do przesunięcia 
się na północ stref o umiarkowanym 
zagrożeniu pożarowym, przy czym 
największe bezwzględne zagrożenie będzie 
koncentrować się w regionie 
śródziemnomorskim; mając na uwadze, że 
ryzyko jest bardziej widoczne w przypadku 
scenariuszy wyższych emisji niż w 
przypadku scenariuszy niższych emisji1a;
_________________
1a 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/bitstream/JRC108974/jrc108974_fin
al.pdf

Or. en

Poprawka 49
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że skala zmiany 
klimatu spowoduje istotną migrację 
europejskich gatunków drzew, zwiększoną 
śmiertelność drzew zagrażającą wszystkim 
interakcjom w biotopie, zaburzenie składu 
flory mikrobiologicznej gleb powodujące 
spadek ich żyzności oraz 
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rozprzestrzenianie się szkodników drzew;

Or. fr

Poprawka 50
Michal Wiezik, Maria Noichl, Martin Häusling

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że ciągły proces 
utraty różnorodności biologicznej miał 
negatywne skutki dla świadczenia wielu 
usług ekosystemowych w ostatnich 
dziesięcioleciach, mając na uwadze, że do 
utraty tej doszło po części z powodu 
intensywnych praktyk rolnych i leśnych; 
mając na uwadze, że postępujące 
osłabienie usług regulacyjnych może 
wywierać niekorzystny wpływ na jakość 
życia4a;
_________________
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 (Podsumowanie dla podmiotów 
kształtujących politykę regionalnego 
sprawozdania oceniającego na temat 
różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych w Europie i Azji 
Środkowej Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej i 
Funkcjonowania Ekosystemów). 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 i M.Christie 
(red.). Sekretariat IPBES, Bonn, Niemcy. 
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Dostęp pod adresem: 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_6
_15_add.4_eca_english.pdf

Or. en

Poprawka 51
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że klimatolodzy 
przyznają, iż jednoczesne ograniczenie 
emisji pochodzących ze spalania i 
zmniejszenie ilości dwutlenku węgla w 
atmosferze dzięki przyrostowi lasów mają 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu 
redukcji globalnych emisji dwutlenku 
węgla o 45 % do 2030 r. w porównaniu z 
poziomami z 2010 r., zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu 
specjalnym Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu pt. „Globalne ocieplenie o 
1,5°C” z 2018 r.;

Or. en

Poprawka 52
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że lasy stanowią 
nasze dziedzictwo naturalne, które 
wszyscy powinniśmy chronić i 
zachowywać; mając na uwadze, że 
prawidłowe gospodarowanie tym 



PE650.371v02-00 28/160 AM\1207223PL.docx

PL

dziedzictwem ma zasadnicze znaczenie dla 
jego rozkwitu; mając na uwadze, że jest 
ono nośnikiem różnorodności biologicznej 
oraz bogactwa ekonomicznego, 
turystycznego i społecznego;

Or. fr

Poprawka 53
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, w ramach WPR, 
zapewnił narzędzia i zasoby na potrzeby 
wsparcia sektora leśnego oraz powinien 
kontynuować tę misję w odniesieniu do 
WPR po 2020 r., koncentrując się w 
dużym stopniu na zrównoważonej 
gospodarce leśnej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w UE 16 mln 
właścicieli lasów prywatnych posiada 
około 60 % lasów UE; mając na uwadze, 
że średnia wielkość lasów prywatnych 
wynosi 13 ha, a około dwóch trzecich 
właścicieli lasów prywatnych posiada 
mniej niż 3 ha lasów;
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Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że lasy 
podlegające zrównoważonej gospodarce 
mają ogromne znaczenie w 
gwarantowaniu miejsc pracy na 
obszarach wiejskich, zapewniając korzyści 
dla zdrowia ludzkiego, a jednocześnie 
istotny wkład w środowisko i 
różnorodność biologiczną;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że środki w 
zakresie łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej w lasach są ze 
sobą wzajemnie powiązane, w związku z 
czym należy równoważyć ich aspekty i 
promować synergie między nimi, w 
szczególności w strategiach i planach 
adaptacji państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 57
Álvaro Amaro

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że europejskie 
lasy i ich sytuacja różnią się między sobą, 
w związku z czym należy zajmować się 
nimi w odmienny sposób, ale zawsze z 
dążeniem do poprawy ich funkcji 
gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych;

Or. pt

Poprawka 58
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że polityka w 
sprawie lasów i gospodarki leśnej 
odzwierciedla aktualnie ramy, które są 
fragmentaryczne, niespójne i obecnie 
niewystarczająco skoordynowane na 
szczeblu UE;

Or. ro

Poprawka 59
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że regiony 
najbardziej oddalone stanowią bardzo 
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bogate zasoby różnorodności biologicznej 
i że ich ochrona ma zasadnicze znaczenie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że utrata 
różnorodności biologicznej w lasach 
wywołuje istotne skutki środowiskowe, 
gospodarcze i społeczne;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że dostęp do 
naturalnych terenów leśnych lub 
produktów leśnych ma kluczowe 
znaczenie dla niektórych 
autochtonicznych i lokalnych ras zwierząt 
udomowionych lub na wpół 
udomowionych, o dużej wartości 
społeczno-gospodarczej i kulturowej, 
takich jak świnia wschodniobałkańska czy 
czarna świnia iberyjska; mając na 
uwadze, że jakość produktów 
pochodzących z tych zwierząt zależy w 
dużej mierze od dostępności żołędzi i 
innych produktów leśnych, dlatego też 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
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hodowcom dostępu do koniecznych 
warunków hodowli danych zwierząt;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że jakość gleby 
odgrywa zasadniczą rolę w zapewnianiu 
usług ekosystemowych takich jak 
filtrowanie i magazynowanie wody, a tym 
samym ochrona przed powodzią i suszą, 
sekwestracja CO2, różnorodność 
biologiczna i przyrost biomasy; mając na 
uwadze, że poprawa jakości gleby, na 
przykład w drodze przekształcania lasów 
iglastych w niektórych regionach w lasy 
liściaste, jest procesem trudnym pod 
względem gospodarczym i trwającym 
dziesięciolecia;

Or. en

Poprawka 63
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że osiąganie 
przez istniejące lasy ich potencjału w 
zakresie biologicznej sekwestracji 
dwutlenku węgla optymalizuje usuwanie 
dwutlenku węgla, ograniczając 
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jednocześnie zmianę klimatu oraz 
chroniąc różnorodność biologiczną, glebę, 
powietrze, grunty i wodę; mając na 
uwadze, że im starsze są lasy, tym więcej 
składują dwutlenku węgla na akr rocznie, 
zwłaszcza po osiągnięciu dojrzałości w 
wieku 50 lat; mając na uwadze, że lasy 
składują około 2,5 razy więcej dwutlenku 
węgla w glebie niż w biomasie drzewnej1a;
_________________
1a Bruno De Vos et al., Benchmark values 
for forest soil carbon stocks in Europe: 
Results from a large scale forest soil 
survey (Wartości referencyjne dla 
zasobów węgla w glebie w lasach w 
Europie: wyniki badania gleb w lasach na 
dużą skalę), Geoderma, tomy 251–252, 
sierpień 2015 r., s. 33–46.

Or. en

Poprawka 64
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że zwiększaniu 
powierzchni lasów w Europie powinno 
towarzyszyć odpowiednie gospodarowanie 
naszymi lasami i niezbędne ich 
utrzymanie; mając na uwadze, że lasy 
europejskie są bardzo zróżnicowane oraz 
że w ramach strategii leśnej konieczne 
będzie uwzględnianie czasem bardzo 
różnych obszarów leśnych w zależności od 
danego państwa członkowskiego, 
gatunków, wycinki lub sposobów 
funkcjonowania gospodarstw leśnych;

Or. fr
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Poprawka 65
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że należy 
promować kluczową rolę zrównoważonej 
gospodarki leśnej w europejskim 
społeczeństwie, które coraz bardziej traci 
związek z lasami i leśnictwem, zwracając 
uwagę na wielorakie korzyści zapewniane 
przez lasy z gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego, a także kulturowego i 
historycznego punktu widzenia;

Or. en

Poprawka 66
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że oprócz 
sekwestracji dwutlenku węgla lasy mają 
korzystny wpływ na klimat, atmosferę, 
ochronę różnorodności biologicznej, 
system rzeczny i zbiorniki wodne, chronią 
gleby przed erozją poprzez działanie wód i 
wiatru oraz posiadają inne użyteczne 
cechy naturalne;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
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Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że prawie 23 % 
europejskich lasów jest objętych 
obszarami Natura 2000, przy czym 
odsetek ten w niektórych państwach 
członkowskich wynosi 50 %, a prawie 
połowę siedlisk przyrodniczych na 
obszarach Natura 2000 stanowią lasy;

Or. en

Poprawka 68
Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że aktywna 
gospodarka wpływa negatywnie na ważne 
elementy ekosystemów leśnych, przede 
wszystkim na ilość i jakość drewna 
posuszowego oraz wczesne i późne stadia 
seralne lasów;

Or. en

Poprawka 69
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że lasy 
pierwotne są wyjątkowymi rezerwuarami 
różnorodności biologicznej oraz posiadają 
większą zdolność do sekwestracji 
dwutlenku węgla niż lasy wtórne; mając 
na uwadze, że Puszcza Białowieska 
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stanowi region niezastąpiony z punktu 
widzenia ochrony różnorodności 
biologicznej, przede wszystkim z uwagi na 
jej rozmiary, status ochrony i zasadniczo 
niezmieniony charakter; mając na 
uwadze, że Puszczę Białowieską wpisano 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO 
i organizacja ta uznała ją za rezerwat 
biosfery;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że lasy o dużej 
wartości przyrodniczej odgrywają 
kluczową rolę w ochronie narażonych 
siedlisk, ale także w promowaniu nauki; 
mając na uwadze, że niektóre państwa 
członkowskie UE przyjęły ukierunkowane 
strategie polityczne dotyczące lasów o 
dużej wartości przyrodniczej, co zasługuje 
na uznanie; mając na uwadze, że wartości 
dodanej tych lasów nie można porównać 
ani zmierzyć pod względem gospodarczym, 
co czasami trudno zrozumieć właścicielom 
lasów, w związku z czym w odpowiednich 
przypadkach należy opracować pewnego 
rodzaju mechanizm kompensacyjny;

Or. en

Poprawka 71
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że szybkie tempo 
wymierania wysoko wyspecjalizowanych 
gatunków leśnych często obserwowane w 
lasach zarządzanych stoi w sprzeczności 
ze zrównoważonym charakterem takiej 
gospodarki, w szczególności w kontekście 
filara środowiskowego, oraz podważa 
kompatybilność aktywnej gospodarki i 
ochrony lasów w przypadkach, w których 
pełna skala różnorodności biologicznej 
lasów, a w szczególności najbardziej 
zagrożonych gatunków, podlega środkom 
ochrony;

Or. en

Poprawka 72
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że urządzane 
plantacje, które są okresowo ścinane, 
składują o wiele mniej dwutlenku węgla, 
gdyż drzewa są utrzymywane w młodym 
stanie i mają ograniczoną wielkość2a; 
mając na uwadze, że plantacje stanowią 
często monokultury i prowadzą wolniejszą 
sekwestrację dwutlenku węgla niż lasy 
dziewicze o bardziej zróżnicowanych 
gatunkach drzew, obejmujące głównie 
europejskie gatunki endemiczne i 
charakteryzujące się wyższymi 
wskaźnikami biologicznej sekwestracji 
dwutlenku węgla2b;
_________________
2a Harmon et al (1990): Effects on carbon 
storage of conversion of old-growth 
forests to young forests (Wpływ 
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przekształcania starych kompleksów 
leśnych w lasy młode na składowanie 
dwutlenku węgla), Science. 9 lutego 1990 
r.; 247(4943):699-702. John Sterman et 
al. (2018): Does replacing coal with wood 
lower CO2 emissions? Dynamic lifecycle 
analysis of wood bioenergy (Czy 
zastąpienie węgla drewnem obniża emisje 
CO2? Dynamiczna analiza cyklu życia 
bioenergii z drewna), Environmental 
Research Letters, 
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1
748-9326/ aaa512/meta
2b Liu, Y., M. Kumar, G.G. Katul, i A. 
Porporato (2018): Reduced resilience as a 
potential early warning signal of forest 
mortality (Ograniczona odporność jako 
potencjalny wczesny sygnał ostrzegający 
przed obumieraniem lasu). Doroczne 
spotkanie Ecological Society of America, 
5–10 sierpnia 2018 r., Nowy Orlean, 
Luizjana. 

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że według 
najnowszych danych szacunkowych tylko 
26 % gatunków leśnych i 15 % siedlisk 
leśnych posiadało właściwy stan 
ochrony1a;
_________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/themes/biodive
rsity/forests/forest-dynamics-in-europe-
and
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Or. en

Poprawka 74
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że prowadzone 
obecnie w UE projekty dotyczące przejścia 
z węgla na biomasę uwalniałyby 67 Mt 
CO2 rocznie oraz wymagałyby ścięcia 
około 2 700 km2 lasów każdego roku, 
podczas gdy produkowałyby jedynie 64 
TWh energii elektrycznej, co stanowi 
mniej niż 2 % produkcji energii 
elektrycznej w UE;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że lasy mogą być 
źródłem zarówno podstawowych 
produktów leśnych, takich jak drewno, jak 
i cennych produktów wtórnych, takich jak 
grzyby, trufle, zioła, miód i jagody, które 
mają bardzo duże znaczenie dla 
działalności gospodarczej w niektórych 
regionach Unii;

Or. en
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Poprawka 76
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że lasy 
europejskie odgrywają istotną rolę pod 
względem poprawy stanu środowiska, 
rozwoju gospodarczego, zaspokajania 
zapotrzebowania państw członkowskich 
na produkty z drewna i poprawę 
dobrostanu ludności;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że stare 
kompleksy leśne, lasy mieszane i 
agroleśnictwo oferują wyraźne korzyści w 
wymiarze klimatu, różnorodności 
biologicznej i odporności, które 
wykraczają poza korzyści zapewniane 
przez plantacje leśne;

Or. en

Poprawka 78
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że 
zapotrzebowanie na autentyczną dziką 
przyrodę rośnie na całym świecie, a 
poparcie publiczne dla ścisłej ochrony 
ekosystemów leśnych uległo znacznemu 
wzmocnieniu;

Or. en

Poprawka 79
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że wykorzystanie 
drewna jako biomasy do produkcji energii 
generuje większe emisje CO2 na jednostkę 
energii niż węgiel ze względu na mniejszą 
wartość opałową, większe emisje 
powstające w łańcuchu dostaw oraz mniej 
wydajne przekształcanie ciepła ze spalania 
na energię elektryczną; mając na uwadze, 
że biomasa drzewna jest w wydajniejszy 
sposób wykorzystywana do produkcji 
ciepła niż energii;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Ce. mając na uwadze, że agroleśnictwo 
definiowane jako systemy użytkowania 
gruntów, w których drzewa uprawia się w 
połączeniu z rolnictwem na tym samym 
gruncie, stanowi zestaw systemów 
gospodarowania gruntami, które 
zwiększają ogólną produktywność, 
generują więcej biomasy, utrzymują i 
odbudowują glebę oraz zapewniają szereg 
cennych usług ekosystemowych;

Or. en

Poprawka 81
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że 
wielofunkcyjność lasów, znaczny okres 
wymagany do ich powstania oraz 
znaczenie zapewnienia odpowiedniego 
zróżnicowania gatunkowego czynią ze 
zrównoważonego użytkowania, ochrony i 
zwielokrotniania zasobów leśnych zadanie 
o ogólnoeuropejskim znaczeniu;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że 
odpowiedzialne pod względem społecznym 
i środowiskowym łowiectwo odgrywa 
ważną rolę także w lasach i na obszarach 
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półleśnych dzięki kontroli dzikich zwierząt 
lub roznoszonych przez nie chorób, takich 
jak afrykański pomór świń;

Or. en

Poprawka 83
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że pojawiają się 
nowe opcje przystosowania się do zmiany 
klimatu i jej łagodzenia, takie jak wzrost 
lasów bez ingerencji człowieka5a;
_________________
5a Rozrost istniejących lasów bez 
podejmowania ingerencji do osiągnięcia 
ich potencjału ekologicznego, jak w 
publikacji William R. Moomaw, 2019: 
Intact Forests in the United States: 
Proforestation Mitigates Climate Change 
and Serves the Greatest Good (Lasy 
dziewicze w Stanach Zjednoczonych. 
Wzrost lasów bez ingerencji człowieka 
łagodzi zmianę klimatu i służy większemu 
dobru). W publikacji Frontiers in Forests 
and Global Change.

Or. en

Poprawka 84
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cf. mając na uwadze, że średni cykl 
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życia dla produktów drzewnych wynosi 50 
lat w przypadku materiałów budowlanych, 
8 lat w przypadku płyt drewnianych oraz 
jeden rok w przypadku energii, ciepła czy 
papieru; mając na uwadze, że 
sekwestracja dwutlenku węgla przez nowe 
drzewo w ilości odpowiadającej 
dwutlenkowi węgla uwalnianemu do 
atmosfery przez produkty drzewne 
pozyskane ze ściętego drzewa zajmuje 
średnio 40 lat; mając na uwadze, że 
klimatolodzy szacują, iż w celu 
utrzymania globalnego ocieplenia na 
poziomie poniżej 2°C konieczne jest 
zahamowanie zmiany klimatu w 
następnych 12 latach;

Or. en

Poprawka 85
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Motyw C f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cf. mając na uwadze, że europejskie 
grunty rolne mogłyby zmagazynować 
ponad 1,5 mld ton dwutlenku węgla1a w 
przypadku ukierunkowania w stronę 
agroleśnictwa, uprawy żywopłotów, 
uprawy zerowej i pokryw roślinnych; 
mając na uwadze, że agroleśnictwo 
stanowi 90 % tego potencjału; mając na 
uwadze pozytywny wpływ agroleśnictwa 
na ochronę gleb, zachowanie jakości 
wody i różnorodności biologicznej;
_________________
1a www.agroforesterie.fr › agroforesterie-
et-PAC-fevrier-2013 

Or. fr
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Poprawka 86
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Motyw C f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cf. mając na uwadze, że w 
rozporządzeniu LULUCF6a uznaje się. że 
rezerwuar węgla w postaci drewna 
posuszowego w lesie jest analogiczny do 
produktów drzewnych pozyskanych z 
długowiecznych drzew, gdyż węgiel ten nie 
ulega natychmiastowemu utlenianiu; 
mając na uwadze, że drewno posuszowe 
tworzy kluczowe mikrosiedliska 
stwarzające warunki życia dla szeregu 
gatunków, w tym gatunków chronionych;
_________________
6a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 z 
dnia 30 maja 2018 r.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cf. mając na uwadze, że lasy 
odgrywają kluczową rolę w 
przeciwdziałaniu erozji gleby, ale także 
pustynnieniu lądów; mając na uwadze, że 
badania wykazują, iż drzewa w parkach i 
środowiskach miejskich wywierają 
pozytywny wpływ na utrzymywanie 
niższych temperatur w porównaniu z 
obszarami pozbawionymi drzew;

Or. en
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Poprawka 88
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Motyw C g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cg. mając na uwadze, że eksploatacja 
lasów i przemysł drzewny należą do 
najniebezpieczniejszych sektorów 
przemysłu, w których obserwuje się 
znaczną liczbę wypadków przy pracy, 
chorób zawodowych oraz odchodzenia na 
wcześniejszą emeryturę; mając na 
uwadze, że ekspozycja na pył drzewny 
stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia 
milionów pracowników przemysłu 
drzewnego, które prowadzi do chorób 
układu oddechowego i skóry i jest drugą z 
najważniejszych przyczyn zachorowań na 
nowotwory pochodzenia zawodowego;

Or. fr

Poprawka 89
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Motyw C g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cg. mając na uwadze, że 
Międzyrządowa Platforma Naukowo-
Polityczna w sprawie Różnorodności 
Biologicznej i Funkcjonowania 
Ekosystemów w swojej globalnej ocenie 
różnorodności biologicznej i 
funkcjonowania ekosystemów z 2019 r. 
stwierdziła, iż zagrożonych jest 25 % 
gatunków, zarówno zwierząt, jak i roślin, 
a milionowi gatunków grozi wyginięcie;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cg. mając na uwadze, że w obecnym 
okresie programowania (2014–2020) 
WPR obejmuje środki ukierunkowane na 
pomoc podmiotom gospodarczym w 
budowaniu zdolności związanych z 
gospodarką leśną;

Or. en

Poprawka 91
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Motyw C g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cg. mając na uwadze, że 
zaproponowane prawo o klimacie 
przewiduje zwiększony poziom ambicji bez 
poprawy i skorygowania zasad 
regulujących unię energetyczną i unijne 
działania w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 92
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro

Projekt rezolucji
Motyw C h (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ch. mając na uwadze, że w niektórych 
regionach leśnych obserwuje się masową 
inwazję szkodników i owadów takich jak 
korniki i różne rodzaje grzybów; mając na 
uwadze, że naturalne populacje lasów 
kasztanowych były masowo atakowane 
przez Cryphonectria parasitica, który to 
grzyb stwarza poważne zagrożenie dla 
przetrwania tych populacji, a w 
perspektywie długoterminowej zagraża 
także powiązanej działalności człowieka, 
takiej jak produkcja i zbieranie 
kasztanów;

Or. en

Poprawka 93
Michal Wiezik, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Motyw C h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ch. mając na uwadze, że skutek 
natychmiastowy wycinki lasów jest 
negatywny dla klimatu13a oraz mając na 
uwadze, że potencjalny przyszły ponowny 
wzrost drzew na terenach po wycince nie 
stanowi natychmiastowego i 
krótkoterminowego rozwiązania w 
krytycznym czasie, jaki nam pozostał na 
podjęcie działań, w związku z czym nie 
powinien być brany pod uwagę jako 
argument w polityce klimatycznej i leśnej 
do 2050 r.;
_________________
13a G. Englund; S.-O. Holm; B.-G. 
Jonsson, D. van der Spoel, 2019: The 
climate benefit of reduced forest 
harvesting is enormous (Korzyści dla 
klimatu płynące z ograniczonej wycinki 
drzew są ogromne).



AM\1207223PL.docx 49/160 PE650.371v02-00

PL

Or. en

Poprawka 94
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Motyw C h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ch. mając na uwadze, że duże drzewa 
oraz dziewicze, starsze lasy stanowią 
istotne siedliska, których nie zapewniają 
młodsze lasy zarządzane; mając na 
uwadze, że w 2017 r. stan ochrony tylko 
26 % gatunków leśnych i 15 % siedlisk 
leśnych był określany jako właściwy i 
cyfry te nie wykazywały żadnej tendencji 
do poprawy;

Or. en

Poprawka 95
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Motyw C h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ch. mając na uwadze, że warunki 
pracy w gospodarstwach leśnych uległy 
poprawie ze względu na mechanizację, 
lecz jednocześnie maszyny leśne niszczą 
roślinność w pobliżu i przyczyniają się do 
degradacji gleby;

Or. fr

Poprawka 96
Michal Wiezik
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Projekt rezolucji
Motyw C h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ch. mając na uwadze, że cząsteczki 
węgla zawarte w CO2 w atmosferze nie 
różnią się w zależności od swojego 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka 97
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Motyw C i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ci. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu wpływa na zdolność lasów do 
wzrostu oraz zwiększa częstotliwość 
występowania i nasilenie suszy, powodzi i 
pożarów, a także sprzyja rozwojowi 
nowych szkodników i chorób 
dotykających lasów UE; mając na 
uwadze, że nienaruszone ekosystemy 
wykazują większą zdolność do 
pokonywania środowiskowych czynników 
stresogennych, łącznie ze zmianą klimatu, 
niż zdegradowane ekosystemy, gdyż 
posiadają naturalne właściwości 
umożliwiające im maksymalizację 
zdolności przystosowawczych3a;
_________________
3a James E. Watson et al (2018): The 
exceptional value of intact forest 
ecosystems (Wyjątkowa wartość 
nienaruszonych ekosystemów leśnych). 
W: Nature Ecology & Evolution.

Or. en
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Poprawka 98
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Motyw C i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ci. mając na uwadze coraz częstsze 
korzystanie z pracowników delegowanych 
na terenach robót leśnych; mając na 
uwadze ciężkie i niebezpieczne warunki, w 
jakich pracują pracownicy delegowani na 
terenach robót leśnych, w szczególności 
przy pracach związanych ze ścinką; mając 
na uwadze możliwość znacznych oszustw 
zasiłkowych w związku z wykorzystaniem 
pracowników delegowanych w przemyśle 
leśnym;

Or. fr

Poprawka 99
Ivo Hristov, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Motyw C i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ci. mając na uwadze, że wdrożone 
zostały globalne dobrowolne systemy 
certyfikacji odpowiedzialnych praktyk 
leśnych, takie jak Forestry Stewardship 
Council (FSC); mając na uwadze, że 
dotychczas 11 państw członkowskich 
wprowadziło system certyfikacji FSC wraz 
z 45 innymi państwami lub innymi 
terytoriami;

Or. en

Poprawka 100
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Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Motyw C j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cj. mając na uwadze, że nadmierne 
wycinanie lasów jest przyczyną wyginięcia 
znacznej liczby gatunków; mając na 
uwadze, że europejski projekt współpracy 
pod nazwą FunDivEUROPE, w który 
zaangażowało się 29 zespołów 
badawczych, a dane pochodzą z ponad 
200 działek w lasach sześciu państw 
europejskich, wykazał, że homogenizacja 
biotopu ma negatywny wpływ na zdolność 
lasów do zapewniania licznych korzyści 
ekosystemowych; mając na uwadze, że w 
badaniach tych zaleca się zapobieganie 
inwazjom gatunków egzotycznych i 
stosowanie jak największego 
zróżnicowania drzew w przypadku lasów 
nasadzanych, aby sprzyjać 
wielofunkcyjności lasów i w ten sposób 
umożliwiać reagowanie na wyzwania 
środowiskowe, gospodarcze i społeczne;

Or. fr

Poprawka 101
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Motyw C j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cj. mając na uwadze, że poszczególne 
rodzaje wycinki wywierają różny wpływ na 
zdolności lasów do składowania 
dwutlenku węgla, jakość gleby i stan 
ochrony, przy czym zrąb zupełny na 
dużych obszarach stanowi najbardziej 
szkodliwą metodę, gdyż usuwa większość 



AM\1207223PL.docx 53/160 PE650.371v02-00

PL

substancji organicznych i korzeni z gleby, 
powoduje uwolnienie zasobów węgla z 
gleby oraz istotnie uszkadza złożoną 
strukturę lasów i zależnych od nich 
ekosystemów;

Or. en

Poprawka 102
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Motyw C k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ck. mając na uwadze, że dostępne 
dane na temat lasów na szczeblu UE są 
niekompletne i charakteryzują się 
niejednakową jakością, co ogranicza 
zdolność do koordynacji gospodarki leśnej 
na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 103
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Motyw C l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cl. mając na uwadze, że nielegalne 
pozyskiwanie drewna obserwuje się także 
w UE4a;
_________________
4a Na przykład w Rumunii, Szwecji, Polsce 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing%20note%20May-
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June%202019_Final.pdf i 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing_Note_April_-
_May_2018_Public_version.pdf

Or. en

Poprawka 104
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Przeszłość – przegląd ostatnich sukcesów i 
wyzwań związanych z realizacją

Aktualna sytuacja dotycząca lasów UE i 
wdrażania strategii leśnej UE

Or. en

Poprawka 105
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
publikację sprawozdania Komisji 
zatytułowanego „Postępy w realizacji 
strategii leśnej UE – »Nowa strategia leśna 
na rzecz lasów i sektora leśno-
drzewnego«” (COM(2018)0811);

1. przyjmuje do wiadomości 
publikację sprawozdania Komisji 
zatytułowanego „Postępy w realizacji 
strategii leśnej UE – »Nowa strategia leśna 
na rzecz lasów i sektora leśno-
drzewnego«” (COM(2018)0811);

Or. fr

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

Projekt rezolucji
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Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje 
działania podejmowane przez państwa 
członkowskie i Komisję w dążeniu do 
osiągnięcia celów strategii leśnej UE, a 
także zaangażowanie Stałego Komitetu ds. 
Leśnictwa, Grupy Doradczej ds. 
Leśnictwa i Korka, Grupy Eksperckiej ds. 
Pożarów Lasów, Grupy Eksperckiej ds. 
Przemysłu związanego z Leśnictwem i 
Kwestii Sektorowych oraz odpowiednich 
zainteresowanych stron we wdrażanie 
wieloletniego planu zarządzania lasami;

Or. en

Poprawka 107
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyznaje, że realizacja ośmiu 
obszarów priorytetowych strategii (plus 
jeden) nie nastręczyła zbyt wielu 
trudności, z wyjątkiem ciągłych wyzwań w 
obszarach „Jakie lasy posiadamy i w jaki 
sposób się one zmieniają?” oraz 
„Wspieranie koordynacji i komunikacji”;

skreśla się

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. przyznaje, że realizacja ośmiu 
obszarów priorytetowych strategii (plus 
jeden) nie nastręczyła zbyt wielu 
trudności, z wyjątkiem ciągłych wyzwań w 
obszarach „Jakie lasy posiadamy i w jaki 
sposób się one zmieniają?” oraz 
„Wspieranie koordynacji i komunikacji”;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 109
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyznaje, że realizacja ośmiu 
obszarów priorytetowych strategii (plus 
jeden) nie nastręczyła zbyt wielu 
trudności, z wyjątkiem ciągłych wyzwań w 
obszarach „Jakie lasy posiadamy i w jaki 
sposób się one zmieniają?” oraz 
„Wspieranie koordynacji i komunikacji”;

skreśla się

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyznaje, że realizacja ośmiu 
obszarów priorytetowych strategii (plus 
jeden) nie nastręczyła zbyt wielu trudności, 
z wyjątkiem ciągłych wyzwań w obszarach 
„Jakie lasy posiadamy i w jaki sposób się 

2. przyznaje, że realizacja ośmiu 
obszarów priorytetowych strategii (plus 
jeden) nie nastręczyła zbyt wielu trudności, 
z wyjątkiem ciągłych wyzwań w obszarach 
„Jakie lasy posiadamy i w jaki sposób się 
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one zmieniają?” oraz „Wspieranie 
koordynacji i komunikacji”;

one zmieniają?”, w szczególności w 
odniesieniu do postrzegania przez opinię 
publiczną i informacji na temat sektora 
leśnego, oraz „Wspieranie koordynacji i 
komunikacji”, w szczególności w 
odniesieniu do strategii politycznych 
związanych z leśnictwem;

Or. en

Poprawka 111
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyznaje, że realizacja ośmiu 
obszarów priorytetowych strategii (plus 
jeden) nie nastręczyła zbyt wielu trudności, 
z wyjątkiem ciągłych wyzwań w obszarach 
„Jakie lasy posiadamy i w jaki sposób się 
one zmieniają?” oraz „Wspieranie 
koordynacji i komunikacji”;

2. przyznaje, że strategia leśna była 
użyteczna jako narzędzie koordynacji oraz 
że zasadniczo realizacja ośmiu obszarów 
priorytetowych strategii (plus jeden) nie 
nastręczyła zbyt wielu trudności, z 
wyjątkiem ciągłych wyzwań w obszarach 
„Jakie lasy posiadamy i w jaki sposób się 
one zmieniają?” oraz „Wspieranie 
koordynacji i komunikacji”;

Or. ro

Poprawka 112
Michal Wiezik, Carmen Avram, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyznaje, że realizacja ośmiu 
obszarów priorytetowych strategii (plus 
jeden) nie nastręczyła zbyt wielu trudności, 
z wyjątkiem ciągłych wyzwań w obszarach 
„Jakie lasy posiadamy i w jaki sposób się 
one zmieniają?” oraz „Wspieranie 
koordynacji i komunikacji”;

2. przyznaje, że realizacja ośmiu 
obszarów priorytetowych strategii (plus 
jeden) nie nastręczyła zbyt wielu trudności, 
z wyjątkiem ciągłych wyzwań w obszarze 
różnorodności biologicznej, w którym 
sprawozdania nie pokazują dotychczas 
żadnej poprawy, a także w obszarach 
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„Jakie lasy posiadamy i w jaki sposób się 
one zmieniają?” oraz „Wspieranie 
koordynacji i komunikacji”;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. odnotowuje, że lasy pełnią kilka 
funkcji, czasem pozostających ze sobą w 
sprzeczności (łącznie z regulowaniem 
jakości wody, ochroną różnorodności 
biologicznej oraz dostarczaniem 
surowców na potrzeby produkcji papieru, 
budownictwa i energii), w związku z czym 
wiele z tych lasów objętych jest odrębnymi 
obszarami kompetencji UE, takimi jak 
energia, rolnictwo, środowisko, klimat i 
woda, i wiele dyrekcji generalnych 
Komisji jest zaangażowanych w kwestie 
związane z leśnictwem1a, mimo że lasy 
jako takie pozostają poza zakresem 
kompetencji UE; apeluje w związku z tym 
do Komisji i dyrekcji generalnych 
posiadających kompetencje w obszarze 
leśnictwa o strategiczną współpracę w 
celu zapewnienia spójności we wszelkich 
pracach związanych z leśnictwem oraz 
wzmocnienia zrównoważonej gospodarki 
leśnej; apeluje także o przegląd ich 
struktur administracyjnych związanych z 
lasami, agroleśnictwem i sektorem leśno-
drzewnym, aby zapewnić skuteczne 
wdrażanie strategii;
_________________
1a https://www.mdpi.com/1999-
4907/9/3/125/htm# 
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Or. en

Poprawka 114
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że lasy w Unii 
Europejskiej stanowią wspólne 
dziedzictwo wszystkich obywateli Europy i 
wzywa do uznania tych lasów za wspólne 
dobro; wzywa do utrzymania i 
wzmocnienia państwowych organów 
leśnych i przedsiębiorstw leśnych im 
podlegających;

Or. fr

Poprawka 115
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że nadal obserwowanych 
jest wiele wyzwań w ośmiu obszarach 
strategii oraz że niektóre z nich stają się 
coraz poważniejsze;

Or. en

Poprawka 116
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram



PE650.371v02-00 60/160 AM\1207223PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że w 2017 r. tylko 26 % 
gatunków leśnych i 15 % siedlisk leśnych 
posiadało właściwy stan ochrony w Unii i 
liczby te nie wykazywały żadnej tendencji 
wzrostowej;

Or. en

Poprawka 117
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. zauważa, że strategia leśna UE i 
różne unijne narzędzia legislacyjne, w 
szczególności dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, zachęcały do 
większego wykorzystywania w UE drewna 
jako biomasy do produkcji energii, ale 
zwiększenie to nie odbywa się w 
zrównoważony sposób; podkreśla, że 
konsensus naukowy w sprawie wpływu 
stosowania drewna jako biomasy na 
zmianę klimatu ewoluował od 2013 r.;

Or. en

Poprawka 118
Ivo Hristov, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka
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3. podkreśla, że definicję 
zrównoważonej gospodarki leśnej ustalono 
w ramach procesu paneuropejskiego Forest 
Europe; zauważa, że włączono ją do 
ustawodawstwa krajowego i 
obowiązujących w państwach 
członkowskich dobrowolnych systemów, 
takich jak certyfikacja lasów;

3. podkreśla, że definicję 
zrównoważonej gospodarki leśnej ustalono 
w ramach procesu paneuropejskiego Forest 
Europe; zauważa, że włączono ją do 
ustawodawstwa krajowego i 
obowiązujących w państwach 
członkowskich dobrowolnych systemów, 
takich jak certyfikacja lasów; z 
zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie 
certyfikacji FSC w państwach 
członkowskich, które ją wdrożyły, oraz 
wzywa pozostałe państwa członkowskie do 
przyspieszenia koniecznych procedur, aby 
pójść za tym przykładem;

Or. en

Poprawka 119
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że definicję 
zrównoważonej gospodarki leśnej ustalono 
w ramach procesu paneuropejskiego Forest 
Europe; zauważa, że włączono ją do 
ustawodawstwa krajowego i 
obowiązujących w państwach 
członkowskich dobrowolnych systemów, 
takich jak certyfikacja lasów;

3. podkreśla, że definicja 
zrównoważonej gospodarki leśnej ustalona 
w ramach procesu paneuropejskiego Forest 
Europe jest zbyt nieprecyzyjna i jako taka 
nie zapobiega problematycznej 
gospodarce leśnej w UE; zauważa, że 
włączono ją do ustawodawstwa krajowego 
i obowiązujących w państwach 
członkowskich dobrowolnych systemów, 
takich jak certyfikacja lasów;

Or. en

Poprawka 120
Michal Wiezik, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że definicję 
zrównoważonej gospodarki leśnej ustalono 
w ramach procesu paneuropejskiego Forest 
Europe; zauważa, że włączono ją do 
ustawodawstwa krajowego i 
obowiązujących w państwach 
członkowskich dobrowolnych systemów, 
takich jak certyfikacja lasów;

3. podkreśla, że definicję 
zrównoważonej gospodarki leśnej ustalono 
w ramach procesu paneuropejskiego Forest 
Europe; zauważa, że włączono ją do 
ustawodawstwa krajowego i dobrowolnych 
systemów, takich jak certyfikacja lasów; 
podkreśla, że proces Forest Europe jako 
niezależny mechanizm nie jest powiązany 
z żadnymi konkretnymi mechanizmami 
wdrażania i egzekwowania;

Or. en

Poprawka 121
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Elsi Katainen, 
Jérémy Decerle

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że definicję 
zrównoważonej gospodarki leśnej ustalono 
w ramach procesu paneuropejskiego Forest 
Europe; zauważa, że włączono ją do 
ustawodawstwa krajowego i 
obowiązujących w państwach 
członkowskich dobrowolnych systemów, 
takich jak certyfikacja lasów;

3. podkreśla, że definicję 
zrównoważonej gospodarki leśnej ustalono 
na arenie międzynarodowej w ramach 
procesu paneuropejskiego Forest Europe; 
zauważa, że włączono ją do 
ustawodawstwa krajowego i 
obowiązujących w państwach 
członkowskich dobrowolnych systemów, 
takich jak certyfikacja lasów;

Or. en

Poprawka 122
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że promowanie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE w 
ramach strategii leśnej UE i działań na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
realizowanych w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR) miało pozytywny wpływ na 
różnorodność biologiczną lasów w UE i 
zwiększyło korzyści dla klimatu oferowane 
przez sektor leśno-drzewny; zauważa 
jednak, że nadal istnieje potrzeba 
wzmocnienia zrównoważonej gospodarki 
leśnej w sposób wyważony, aby zapewnić 
lepsze zdolności dostosowania się lasów do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych oraz zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia i wpływ zjawisk 
katastrofalnych;

4. zauważa, że istnieje potrzeba 
wzmocnienia zrównoważonej gospodarki 
leśnej w sposób wyważony, aby zapewnić 
poprawę stanu ekologicznego lasów oraz 
lepsze zdolności dostosowania się lasów do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych oraz zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia i wpływ zjawisk 
katastrofalnych;

Or. en

Poprawka 123
Michal Wiezik, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że promowanie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE w 
ramach strategii leśnej UE i działań na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
realizowanych w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR) miało pozytywny wpływ na 
różnorodność biologiczną lasów w UE i 
zwiększyło korzyści dla klimatu oferowane 
przez sektor leśno-drzewny; zauważa 
jednak, że nadal istnieje potrzeba 
wzmocnienia zrównoważonej gospodarki 
leśnej w sposób wyważony, aby zapewnić 
lepsze zdolności dostosowania się lasów do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych oraz zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia i wpływ zjawisk 
katastrofalnych;

4. podkreśla, że promowanie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE w 
ramach strategii leśnej UE i działań na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
realizowanych w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR) mogło mieć pozytywny 
wpływ na różnorodność biologiczną lasów 
w UE i korzyści dla klimatu oferowane 
przez sektor leśno-drzewny, jednak nie jest 
obecnie stosowany odpowiedni wskaźnik, 
który mógłby mierzyć wkład zapewniany 
przez WPR, zauważa, że nadal istnieje 
potrzeba wzmocnienia zrównoważonej 
gospodarki leśnej w sposób wyważony, 
aby zapewnić lepsze zdolności 
dostosowania się lasów do zmieniających 
się warunków klimatycznych oraz 
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zmniejszyć ryzyko wystąpienia i wpływ 
zjawisk katastrofalnych, w tym dzięki 
umożliwieniu lasom wykorzystania swoich 
naturalnych mechanizmów 
przystosowawczych;

Or. en

Poprawka 124
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że promowanie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE w 
ramach strategii leśnej UE i działań na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
realizowanych w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR) miało pozytywny wpływ na 
różnorodność biologiczną lasów w UE i 
zwiększyło korzyści dla klimatu oferowane 
przez sektor leśno-drzewny; zauważa 
jednak, że nadal istnieje potrzeba 
wzmocnienia zrównoważonej gospodarki 
leśnej w sposób wyważony, aby zapewnić 
lepsze zdolności dostosowania się lasów do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych oraz zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia i wpływ zjawisk 
katastrofalnych;

4. podkreśla, że promowanie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE w 
ramach strategii leśnej UE i działań na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
realizowanych w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR) miało pozytywny wpływ na 
różnorodność biologiczną lasów w UE i 
zwiększyło korzyści dla klimatu oferowane 
przez sektor leśno-drzewny; zauważa 
jednak, że nadal istnieje potrzeba 
wzmocnienia zrównoważonej gospodarki 
leśnej w sposób wyważony, aby zapewnić 
lepsze zdolności dostosowania się lasów do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych, zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia i wpływ zjawisk 
katastrofalnych oraz zapewnić obecnym i 
przyszłym pokoleniom możliwość 
korzystania z lasów, na przykład w taki 
sposób, który uwzględnia cele właścicieli 
lasów;

Or. fi

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

Projekt rezolucji
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Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że promowanie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE w 
ramach strategii leśnej UE i działań na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
realizowanych w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR) miało pozytywny wpływ na 
różnorodność biologiczną lasów w UE i 
zwiększyło korzyści dla klimatu oferowane 
przez sektor leśno-drzewny; zauważa 
jednak, że nadal istnieje potrzeba 
wzmocnienia zrównoważonej gospodarki 
leśnej w sposób wyważony, aby zapewnić 
lepsze zdolności dostosowania się lasów do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych oraz zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia i wpływ zjawisk 
katastrofalnych;

4. podkreśla, że prowadzenie 
zrównoważonej gospodarki leśnej przez 
państwa członkowskie miało pozytywny 
wpływ na różnorodność biologiczną lasów 
w UE i zwiększyło korzyści dla klimatu 
oferowane przez sektor leśno-drzewny; 
zauważa jednak, że nadal istnieje potrzeba 
wzmocnienia zrównoważonej gospodarki 
leśnej w sposób wyważony, aby zapewnić 
lepsze zdolności dostosowania się lasów do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych oraz zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia i wpływ zjawisk 
katastrofalnych;

Or. fr

Poprawka 126
Balázs Hidvéghi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że promowanie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE w 
ramach strategii leśnej UE i działań na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
realizowanych w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR) miało pozytywny wpływ na 
różnorodność biologiczną lasów w UE i 
zwiększyło korzyści dla klimatu oferowane 
przez sektor leśno-drzewny; zauważa 
jednak, że nadal istnieje potrzeba 
wzmocnienia zrównoważonej gospodarki 
leśnej w sposób wyważony, aby zapewnić 
lepsze zdolności dostosowania się lasów do 
zmieniających się warunków 
klimatycznych oraz zmniejszyć ryzyko 

4. podkreśla, że promowanie 
zrównoważonej gospodarki leśnej w UE w 
ramach strategii leśnej UE i działań na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
realizowanych w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR) miało pozytywny wpływ na 
lasy i warunki panujące w lasach, środki 
utrzymania na obszarach wiejskich oraz 
różnorodność biologiczną lasów w UE i 
zwiększyło korzyści dla klimatu oferowane 
przez sektor leśno-drzewny; zauważa 
jednak, że nadal istnieje potrzeba 
wzmocnienia zrównoważonej gospodarki 
leśnej w sposób wyważony, aby zapewnić 
lepsze zdolności dostosowania się lasów do 
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wystąpienia i wpływ zjawisk 
katastrofalnych;

zmieniających się warunków 
klimatycznych oraz zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia i wpływ zjawisk 
katastrofalnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje 
zalesianie i ponowne zalesianie jako 
odpowiednie narzędzia zwiększania 
lesistości, zwłaszcza na terenach 
opuszczonych, w pobliżu obszarów 
miejskich i podmiejskich, a także na 
obszarach górskich; podkreśla znaczenie 
funkcji ochronnych lasów, a także 
aktywnej i zrównoważonej gospodarki 
leśnej na tych obszarach, aby wspierać 
zdrowie i odporność ekosystemów; 
podkreśla znaczenie dostosowania składu 
gatunkowego do warunków regionalnych 
i klimatycznych;

Or. en

Poprawka 128
Michal Wiezik, Carmen Avram, Martin Häusling

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że podczas gdy 
zachowanie różnorodności biologicznej 
zostało wspomniane w kilku dokumentach 
programowych, faktycznego ilościowego 
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wskaźnika utraty różnorodności 
biologicznej lasów nie można ocenić na 
podstawie danych zgromadzonych na 
potrzeby paneuropejskich wskaźników 
zrównoważonej gospodarki leśnej7a;
_________________
7a Forest Europe, 2015: Goals for 
European Forests (Cele dla europejskich 
lasów), dostęp pod adresem: 
https://foresteurope.org/wp-
content/uploads/2016/11/MID_TERM_Ev
aluatG2020T_2015.pdf

Or. en

Poprawka 129
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zauważa, że chociaż dokonano 
postępów w formie ustanowienia systemu 
informacji o lasach Europy, dostępne 
dane na temat lasów UE, a w 
szczególności ich stanu ekologicznego, są 
niekompletne, trudne do zagregowania i 
niepoparte teledetekcją;

Or. en

Poprawka 130
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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4a. wnioskuje, że różnice między 
państwami członkowskimi, w tym różnice 
między regionami w państwach 
członkowskich, stanowiły ważny czynnik 
podczas rozpatrywania środków na 
szczeblu UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. pochwala podjęte już badania 
naukowe i innowacje dotyczące lasów, w 
szczególności w ramach programów 
„Horyzont 2020” i LIFE+; wyraża 
uznanie dla przypadków, których wyniki 
przyczyniły się do rozwoju zrównoważonej 
biogospodarki, zmierzając do osiągnięcia 
równowagi między różnymi aspektami 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
podkreślając wielofunkcyjną rolę lasów;

Or. en

Poprawka 132
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla kluczowe znaczenie 
siedlisk leśnych i ich właściwego stanu dla 
wdrażania europejskiej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej;

Or. en
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Poprawka 133
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. podkreśla zapotrzebowanie na 
skuteczną ochronę przede wszystkim 
lasów pierwotnych i starych kompleksów 
leśnych, które jako złożone systemy 
składują więcej dwutlenku węgla nad i 
pod ziemią, charakteryzują się większym 
bogactwem fauny, dokonują większej 
sekwestracji dwutlenku węgla, regulują 
lokalne i regionalne warunki pogodowe 
oraz tworzenie się opadów 
atmosferycznych i ograniczają ryzyko 
suszy, zapewniają usługi hydrologiczne i 
konsekwentnie wyższą liczbę gatunków 
zależnych od lasów, podtrzymują ważne 
procesy ekologiczne na dużą skalę, 
większą różnorodność funkcjonalną, 
większą wewnątrzgatunkową 
różnorodność genetyczną, większe szanse 
na rozprzestrzenianie się lub wycofywanie 
się do ostoi, zapewniają podstawowe 
procesy zapylania i ekspansji oraz 
korzyści dla zdrowia ludzi w porównaniu z 
uproszczonymi systemami8a;
_________________
8a James E.M:Watson et al., 2018: The 
exceptional value of intact forest 
ecosystems (Wyjątkowa wartość 
nienaruszonych ekosystemów leśnych). 
W: Nature Ecology & Evolution.

Or. en

Poprawka 134
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Martin Häusling, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
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Ustęp 4 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4d. podkreśla w związku z tym 
szczególne znaczenie regionu Karpat oraz 
zauważa, że przystąpienie UE do 
konwencji karpackiej miałoby istotne 
znaczenie dla zapewniania wsparcia w 
regionie o niezastąpionych wartościach 
naturalnych w Europie kontynentalnej;

Or. en

Poprawka 135
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4e. zwraca uwagę na znaczny 
niewykorzystany potencjał sekwestracji 
tkwiący w europejskich lasach;

Or. en

Poprawka 136
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Teraźniejszość – obecny stan lasów UE skreśla się

Or. en

Poprawka 137
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins



AM\1207223PL.docx 71/160 PE650.371v02-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami;

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami; 
zauważa ponadto z zaniepokojeniem, że te 
usługi ekosystemowe nie wydają się już 
zapewnione bez ograniczeń, ponieważ 
właściciele lasów nie są już w stanie 
reinwestować w las z uwagi na trudną 
sytuację ekonomiczną spowodowaną 
zmianą klimatu;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami;

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami; 
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wskazuje, że lasy stanowią rezerwuar 
węgla oraz obejmują unikalne 
ekosystemy, gatunki i zasoby genetyczne, 
a ponadto już pochłaniają około 10 % 
emisji gazów cieplarnianych Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami;

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
pochłaniając i składując około 10 % 
unijnych emisji dwutlenku węgla, a tym 
samym istotnie przyczyniając się do 
łagodzenia zmiany klimatu, czystą wodę, 
kontrolę erozji oraz ochronę przed 
suszami, powodziami i lawinami;

Or. en

Poprawka 140
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka
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5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami;

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym pomocnicze usługi ekosystemowe, 
surowce, lepszą jakość powietrza, 
zapewnianie wody pitnej i zasilanie wód 
podziemnych, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami i 
kulturowe usługi ekosystemowe, a także 
wspierają różnorodność biologiczną;

Or. en

Poprawka 141
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami;

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; odnotowuje, że 
lasy oferują społeczeństwu szeroki 
wachlarz usług ekosystemowych, w tym 
surowce, lepszą jakość powietrza, czystą 
wodę, kontrolę erozji oraz ochronę przed 
suszami, powodziami i lawinami; 
podkreśla, że lasy dostarczają składników 
do produktów leczniczych; zwraca uwagę, 
że lasy stanowią także ważne tereny 
rekreacyjne;

Or. en

Poprawka 142
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Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami;

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, różnorodność biologiczną, 
kontrolę erozji, ochronę przed suszami, 
powodziami i lawinami, a także korzyści 
rekreacyjne, kulturowe i duchowe;

Or. en

Poprawka 143
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami;

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym siedliska dla gatunków 
zagrożonych, sekwestrację dwutlenku 
węgla, surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami;
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Or. en

Poprawka 144
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami;

5. podkreśla, że lasy UE, włączając 
lasy na terytoriach zamorskich, są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami;

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami, a 
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także korzyści rekreacyjne i kulturowe;

Or. en

Poprawka 146
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, lepszą jakość powietrza, 
czystą wodę, kontrolę erozji oraz ochronę 
przed suszami, powodziami i lawinami;

5. podkreśla, że lasy UE są 
wielofunkcyjne i charakteryzują się dużą 
różnorodnością, w tym różnicami w 
stosunkach własnościowych, wielkości, 
strukturze, różnorodności biologicznej, 
odporności i wyzwaniach; zwraca ponadto 
uwagę, że lasy oferują społeczeństwu 
szeroki wachlarz usług ekosystemowych, 
w tym surowce, energię odnawialną1a, 
lepszą jakość powietrza, czystą wodę, 
kontrolę erozji oraz ochronę przed 
suszami, powodziami i lawinami;

_________________
1a Bioenergia stanowi największe źródło 
energii odnawialnej w Europie 
(zaspokajając 10,3 % zapotrzebowania na 
energię UE w 2017 r.). Biomasa jest 
pozyskiwana przede wszystkim lokalnie z 
odpadów z leśnictwa oraz strumieni o 
niskiej wartości. Należy wziąć pod uwagę 
kluczową rolę lasów w zapewnianiu 
energii odnawialnej.

Or. en

Poprawka 147
Maria Noichl, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa, że obszary zalesione w 
państwach członkowskich UE są bardzo 
zróżnicowane; zwraca w tym kontekście 
uwagę na szczególnie wartościową pozycję 
stabilnych lasów mieszanych, w których 
występują odpowiadające lokalizacji, 
rodzime gatunki drzew i które zapewniają 
niezbędne usługi ekosystemowe i wkład w 
różnorodność gatunkową; wzywa państwa 
członkowskie, by wspierały właścicieli 
lasów w ich staraniach na rzecz ochrony i 
zakładania typowych dla danego miejsca, 
rodzimych lasów mieszanych;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że zgodnie ze 
sprawozdaniem EEA pt. „Środowisko 
Europy Stan i prognozy 2020” cele w 
zakresie różnorodności biologicznej nie 
zostaną osiągnięte bez skuteczniejszego 
wdrażania na zwiększoną skalę 
istniejących strategii politycznych oraz 
silniejszej reakcji społecznej na utratę 
różnorodności biologicznej w lasach i na 
innych obszarach;

Or. en

Poprawka 149
Michal Wiezik, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla jednak, że chociaż 
istnieją przykłady praktyk w zakresie 
zrównoważonej gospodarki leśnej, 
głównym trendem jest zwiększanie 
intensywności leśnictwa prowadzące do 
ograniczenia różnorodności 
biologicznej9a;
_________________
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 (Podsumowanie dla podmiotów 
kształtujących politykę regionalnego 
sprawozdania oceniającego na temat 
różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych w Europie i Azji 
Środkowej Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej i 
Funkcjonowania Ekosystemów). 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 i M.Christie 
(red.). Sekretariat IPBES, Bonn, Niemcy. 
Dostęp pod adresem: 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_6
_15_add.4_eca_english.pdf

Or. en

Poprawka 150
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa, że we wszystkich 
sytuacjach to właściciel lasu decyduje o 
sposobie użytkowania lasu, w granicach 
określonych przez prawo krajowe;

Or. fi

Poprawka 151
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zauważa, że UE nie powinna 
przyjmować dodatkowych kryteriów o 
pokrywającym się zakresie w stosunku do 
prawa krajowego i dobrowolnych 
systemów certyfikacji, które są bardziej 
rygorystyczne niż prawo; uważa, że 
decyzje w sprawie kryteriów 
różnorodności, które wykraczają poza 
ustawodawstwo, należy pozostawić w 
gestii właścicieli i branż skupujących 
drewno, i powinny one podlegać 
mechanizmowi rynkowemu; wyraża 
przekonanie, że mechanizm rynkowy może 
zapewniać szybsze, bardziej akceptowalne 
i dalekosiężne rezultaty niż 
rozporządzenie;

Or. fi

Poprawka 152
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zauważa z niepokojem, że zgodnie 
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z przekazanymi danymi na szczeblu UE 
energia stanowi 48 % ogólnego 
wykorzystania biomasy drzewnej1a; 
powtarza w tym względzie, że przydzielone 
zostały istotne zasoby finansowe w celu 
wsparcia systemów wczesnego odzysku 
energii z biomasy;
_________________
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. First results from an integrated 
assessment (Produkcja, dostawa, 
wykorzystanie i przepływy biomasy w Unii 
Europejskiej. Pierwsze wyniki 
zintegrowanej oceny).

Or. en

Poprawka 153
Michal Wiezik, Maria Noichl, Martin Häusling

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. przypomina z niepokojem, że w 
szeregu projektów krajowych planów 
rozliczania dla leśnictwa, wdrażających 
przepisy dotyczące klimatu, proponuje się 
zwiększenie pozyskiwania; ubolewa, że nie 
jest to zgodne z obecnym stanem nauki;

Or. en

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



AM\1207223PL.docx 81/160 PE650.371v02-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4;

6. zauważa, że w ostatnich 
dziesięcioleciach zasoby leśne UE 
zwiększały się pod względem lesistości i 
objętości, a obecnie lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE; wskazuje, że sektor 
zatrudnia bezpośrednio co najmniej 500 
000 osób3 i pośrednio 2,6 miliona osób w 
UE4 oraz że utrzymanie tej siły roboczej i 
długoterminowej konkurencyjności 
sektora wymaga podejmowania ciągłych 
starań na rzecz przyciągania 
wykwalifikowanej i wyszkolonej siły 
roboczej do sektora;

_________________ _________________
3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

Or. en

Poprawka 155
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4;

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4; 
podkreśla, że obecnie lasy i obszary 
zalesione pochłaniają i składują łącznie 
około 10 % emisji dwutlenku węgla UE, 
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przyczyniając się tym samym do 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

_________________ _________________
3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

Or. ro

Poprawka 156
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4;

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE, że 60 % lasów UE 
stanowi własność prywatną, przy czym 
obejmują one głównie niewielkie 
gospodarstwa leśne, oraz że sektor 
zatrudnia bezpośrednio co najmniej 500 
000 osób3 i pośrednio 2,6 miliona osób w 
UE4;

_________________ _________________
3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

Or. en

Poprawka 157
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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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4;

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4; 
podkreśla, że w perspektywie 
długoterminowej ta siła robocza jest 
uzależniona od dobrze zachowanego 
ekosystemu leśnego podlegającego 
zrównoważonemu gospodarowaniu;

_________________ _________________
3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

Or. en

Poprawka 158
Marlene Mortler, Norbert Lins

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4;

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4; 
stwierdza, że lasy są w 60 % własnością 
prywatną i mają w większości niewielką 
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powierzchnię;
_________________ _________________
3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/forestr
y/data/database

3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/forestr
y/data/database

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

Or. de

Poprawka 159
Álvaro Amaro

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4;

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE, że 60 % europejskich 
lasów stanowi własność prywatną, którą 
cechuje fragmentacja i w przeważającej 
części mała skala działalności, oraz że 
sektor zatrudnia bezpośrednio co najmniej 
500 000 osób3 i pośrednio 2,6 miliona osób 
w UE4;

_________________ _________________
3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

Or. pt

Poprawka 160
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara



AM\1207223PL.docx 85/160 PE650.371v02-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4;

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują około 43 % powierzchni 
UE, co odpowiada co najmniej 182 mln 
ha dzięki zalesianiu i naturalnej 
regeneracji, oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4;

_________________ _________________
3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

Or. en

Poprawka 161
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4;

6. zauważa, że lasy i inne obszary 
zalesione zajmują co najmniej 43 % 
powierzchni UE oraz że sektor zatrudnia 
bezpośrednio co najmniej 500 000 osób3 i 
pośrednio 2,6 miliona osób w UE4; 
zauważa, że powierzchnia lasów w 
Europie wzrasta;

_________________ _________________
3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/forestr
y/data/database

3 Baza danych Eurostatu na temat 
leśnictwa, dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/forestr
y/data/database
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4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

4 Nota faktograficzna Parlamentu 
Europejskiego z maja 2019 r. dotycząca 
Unii Europejskiej i lasów.

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. dostrzega kluczową rolę, jaką 
właściciele lasów odgrywają w 
zapewnianiu wdrażania zrównoważonej 
gospodarki leśnej, zwracając także uwagę 
na znaczenie pełnego wykorzystywania 
wiedzy na temat gruntów i ich 
właściwości, aby osiągnąć najlepszą i 
najwydajniejszą zrównoważoną 
gospodarkę leśną; podkreśla tę dużą 
grupę drobnych właścicieli lasów i wagę 
opracowywania środków, które nie będą 
tworzyć zbędnych formalności 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 163
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zauważa, że obszar lasów w Unii 
powiększa się, między innymi w wyniku 
zalesiania, oraz że lasy zarządzane w 
celach handlowych nie tylko lepiej 
pochłaniają dwutlenek węgla niż lasy 
nieobjęte gospodarką leśną, ale także 
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redukują emisje i problemy powodowane 
przez pogarszający się stan lasów; 
odnotowuje, że zrównoważone 
gospodarowanie lasami handlowymi 
wywiera najlepszy wpływ na klimat oraz 
że państwa, które dobrze gospodarują 
swoimi lasami, powinny być za to 
nagradzane;

Or. fi

Poprawka 164
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wskazuje, że ponad 60 % lasów 
produkcyjnych w UE i ponad 20 % na 
świecie jest certyfikowanych zgodnie z 
dobrowolnymi normami zrównoważonej 
gospodarki leśnej; odnotowuje także, że 
odsetek drewna okrągłego pochodzącego z 
certyfikowanych lasów, przetwarzanego w 
przemyśle związanym z leśnictwem na 
świecie, jest większy niż 20 %, i że odsetek 
ten osiągnął 50 % w UE;

Or. en

Poprawka 165
Maria Noichl, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę, że państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
prowadzenia we wzorowy sposób 
zrównoważonej gospodarki leśnej w 
będących ich własnością lasach 
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publicznych; dotyczy to w szczególności 
aspektów ekologicznych, ekonomicznych i 
społecznych;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że około 60 % lasów w 
UE jest własnością prywatną; popiera 
wszystkie środki usprawniające wymianę 
informacji i najlepszych praktyk w 
odniesieniu do wdrażania zrównoważonej 
gospodarki leśnej;

Or. en

Poprawka 167
Álvaro Amaro

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla ważną rolę, jaką lasy 
odgrywają w tworzeniu zielonych miejsc 
pracy i wzroście na obszarach wiejskich, 
w tym w odniesieniu do rolnictwa, 
ekoturystyki, łowiectwa, rekreacji i 
świadczeń zdrowotnych;

Or. pt

Poprawka 168
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla znaczenie roli 
środowiskowej i gospodarczej odgrywanej 
przez lasy w regionach najbardziej 
oddalonych oraz potrzebę zachowania 
bogatej i wyjątkowej różnorodności 
biologicznej występującej na tych 
obszarach;

Or. en

Poprawka 169
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uznaje, że długoterminowe 
inwestycje w zrównoważoną gospodarkę 
leśną zapewniają dalszą opłacalność 
ekonomiczną lasów, jak również ich wkład 
w osiągnięcie wielu celów UE, włącznie z 
pomyślnym wdrożeniem Europejskiego 
Zielonego Ładu i przejściem na 
biogospodarkę o obiegu zamkniętym;

7. uznaje, że długoterminowe 
inwestycje oraz odpowiednie mechanizmy 
finansowania i rekompensat mogą pomóc 
w zapewnianiu odporności i zdolności 
przystosowawczych lasów oraz pomóc 
sektorowi leśnemu w zachowaniu 
opłacalności ekonomicznej i 
bezpieczeństwa dla środowiska, jak 
również przyczynianiu się do osiągnięcia 
wielu celów UE, włącznie z pomyślnym 
wdrożeniem Europejskiego Zielonego 
Ładu i przejściem na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 170
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uznaje, że długoterminowe 
inwestycje w zrównoważoną gospodarkę 
leśną zapewniają dalszą opłacalność 
ekonomiczną lasów, jak również ich wkład 
w osiągnięcie wielu celów UE, włącznie z 
pomyślnym wdrożeniem Europejskiego 
Zielonego Ładu i przejściem na 
biogospodarkę o obiegu zamkniętym;

7. uznaje, że długoterminowe 
inwestycje we wzmocnioną zrównoważoną 
gospodarkę leśną, która w jednakowy 
sposób koncentruje się na korzyściach 
społecznych, środowiskowych i 
gospodarczych lasów, mogłyby zapewnić 
dalszą opłacalność ekonomiczną lasów, jak 
również ich wkład w osiągnięcie wielu 
celów UE, włącznie z pomyślnym 
wdrożeniem Europejskiego Zielonego 
Ładu i przejściem na biogospodarkę o 
obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 171
Balázs Hidvéghi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uznaje, że długoterminowe 
inwestycje w zrównoważoną gospodarkę 
leśną zapewniają dalszą opłacalność 
ekonomiczną lasów, jak również ich wkład 
w osiągnięcie wielu celów UE, włącznie z 
pomyślnym wdrożeniem Europejskiego 
Zielonego Ładu i przejściem na 
biogospodarkę o obiegu zamkniętym;

7. uznaje, że długoterminowe 
inwestycje w zrównoważoną gospodarkę 
leśną zapewniają dalszą opłacalność 
ekonomiczną lasów, jak również ich wkład 
w osiągnięcie wielu celów UE, włącznie z 
pomyślnym wdrożeniem Europejskiego 
Zielonego Ładu i przejściem na 
biogospodarkę o obiegu zamkniętym; 
odnotowuje jednak różne poziomy 
krajowej polityki w kontekście 
biogospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 172
Teuvo Hakkarainen
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uznaje, że długoterminowe 
inwestycje w zrównoważoną gospodarkę 
leśną zapewniają dalszą opłacalność 
ekonomiczną lasów, jak również ich wkład 
w osiągnięcie wielu celów UE, włącznie z 
pomyślnym wdrożeniem Europejskiego 
Zielonego Ładu i przejściem na 
biogospodarkę o obiegu zamkniętym;

7. uznaje, że długoterminowe 
inwestycje w zrównoważoną gospodarkę 
leśną zapewniają dalszą opłacalność 
ekonomiczną lasów, jak również ich wkład 
w osiągnięcie wielu celów UE, włącznie z 
przejściem na biogospodarkę o obiegu 
zamkniętym;

Or. fi

Poprawka 173
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uznaje, że długoterminowe 
inwestycje w zrównoważoną gospodarkę 
leśną zapewniają dalszą opłacalność 
ekonomiczną lasów, jak również ich wkład 
w osiągnięcie wielu celów UE, włącznie z 
pomyślnym wdrożeniem Europejskiego 
Zielonego Ładu i przejściem na 
biogospodarkę o obiegu zamkniętym;

7. uznaje, że długoterminowe 
inwestycje w zrównoważoną gospodarkę 
leśną zapewniają dalszą opłacalność 
ekonomiczną lasów, jak również ich wkład 
w osiągnięcie wielu celów UE, włącznie z 
pomyślnym wdrożeniem Europejskiego 
Zielonego Ładu, przejściem na 
biogospodarkę o obiegu zamkniętym i 
promowaniem różnorodności 
biologicznej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. uznaje, że długoterminowe 
inwestycje w zrównoważoną gospodarkę 
leśną zapewniają dalszą opłacalność 
ekonomiczną lasów, jak również ich wkład 
w osiągnięcie wielu celów UE, włącznie z 
pomyślnym wdrożeniem Europejskiego 
Zielonego Ładu i przejściem na 
biogospodarkę o obiegu zamkniętym;

7. uznaje, że długoterminowe 
publiczne i prywatne inwestycje w 
zrównoważoną gospodarkę leśną 
zapewniają dalszą opłacalność 
ekonomiczną lasów, jak również mogą 
przyczyniać się do osiągnięcia niektórych 
celów UE, włącznie z wdrożeniem 
Europejskiego Zielonego Ładu i 
przejściem na biogospodarkę o obiegu 
zamkniętym;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. powtarza, że lasy i sektor leśno-
drzewny w znacznym stopniu przyczyniają 
się do rozwoju lokalnych gospodarek o 
obiegu zamkniętym w UE; podkreśla, że w 
2010 r. biogospodarka stanowiła rynek o 
wartości szacowanej na ponad 2 bln EUR, 
który zapewniał 20 mln miejsc pracy i 9 % 
całkowitego zatrudnienia w UE; zauważa, 
że każde euro zainwestowane w badania i 
innowacje w obszarze biogospodarki w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
przyniesie wartość dodaną w wysokości 
około 10 EUR;

Or. en

Poprawka 176
Ivan David, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potrzebę ponownego 
rozważenia ambitnych celów 
Europejskiego Zielonego Ładu na 2030 r. 
(w szczególności dotyczących zwiększenia 
unijnego celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do 50–55 %) oraz 
gruntownej oceny jego skutków 
gospodarczych dla konkurencyjności 
sektora leśnego i leśników w UE w 
kontekście trwającej obecnie globalnej 
pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 177
Martin Hlaváček

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potrzebę ponownego 
rozważenia ambitnych celów 
Europejskiego Zielonego Ładu na 2030 r., 
w szczególności dotyczących zwiększenia 
unijnego celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, oraz gruntownej oceny 
jego skutków gospodarczych dla 
konkurencyjności sektora leśnego i 
leśników w UE w kontekście trwającej 
obecnie globalnej pandemii COVID-19;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę, że lasy objęte 
aktywną zrównoważoną gospodarką 
magazynują ponad 10 % emisji gazów 
cieplarnianych w UE, a większa ilość 
zdrowych lasów zwiększa sekwestrację 
dwutlenku węgla i jest dzięki temu 
skutecznym instrumentem w walce ze 
zmianą klimatu;

Or. de

Poprawka 179
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych; zwraca uwagę, że 
przewidywanemu wzrostowi popytu na 
drewno i biomasę musi towarzyszyć 
zrównoważona gospodarka leśna; 
podkreśla w tym względzie potrzebę 
zwiększenia finansowania badań 
naukowych dotyczących zastąpienia paliw 
kopalnych i materiałów opartych na 
paliwach kopalnych;

Or. ro

Poprawka 180
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów 
dla klimatu; podkreśla potrzebę 
zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla 
w lasach, magazynowania węgla w 
produktach drewnopochodnych oraz 
zastąpienia materiałów opartych na 
paliwach kopalnych; zauważa, że 
pozostałości na końcu łańcucha wartości 
drewna mogą być pożytecznie 
wykorzystywane jako biomasa, aby 
zastąpić wytwarzanie ciepła w oparciu o 
paliwa kopalne, ale że drewno powinno 
być zarezerwowane do zastosowań o 
dłuższym cyklu życia, aby zwiększyć 
globalne składowanie dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 181
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych; wzywa do stymulowania 
wykorzystywania produktów z drewna ze 
zbiórki w obiegu zamkniętym w celu 
promowania wydajnego wykorzystania 
zasobów, ograniczenia ilości odpadów i 
wydłużenia cyklu węglowego z myślą o 
rozwoju zrównoważonej i lokalnej 
biogospodarki;
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Or. fr

Poprawka 182
Michal Wiezik, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów 
dla klimatu, podkreśla potrzebę 
zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla 
w lasach, magazynowania węgla in situ, w 
tym w drewnie posuszowym i glebie w 
lasach, oraz w trwałych pozyskanych 
produktach drzewnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych, pod warunkiem że okres 
zwrotu z inwestycji w te źródła jest 
odpowiedni dla wyzwań, przed jakimi 
stoimy, oraz że generują one mniejsze 
emisje na jednostkę energii niż źródła 
kopalne;

Or. en

Poprawka 183
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych; podkreśla, że należy również 
zwiększyć wykorzystywanie drewna w 
obiegu zamkniętym w celu poprawy 
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wykorzystania naszych zrównoważonych 
zasobów;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych; odnotowuje jednak znaczenie 
unikania zbędnych zakłóceń na rynku 
surowców drewnopochodnych 
wynikających z systemów wsparcia 
bioenergii;

Or. en

Poprawka 185
Simone Schmiedtbauer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz jak najlepszego 
wykorzystania efektu substytucyjnego 
przez szybkie zastąpienie 
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wysokoemisyjnych materiałów i energii 
opartych na paliwach kopalnych;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę utrzymania i w razie 
możliwości zwiększenia sekwestracji 
dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych lub zastąpienia materiałów 
wymagających dużych początkowych 
nakładów energii;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach do 
poziomu umożliwiającego zrównoważone 
zarządzanie wszystkimi funkcjami lasu, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
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materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

Or. sl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę jeszcze silniejszego 
wspierania oraz zwiększenia sekwestracji 
dwutlenku węgla w lasach i 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych dzięki aktywnemu 
zrównoważonemu zarządzaniu lasami 
oraz zastąpienia materiałów i energii 
opartych na paliwach kopalnych;

Or. de

Poprawka 189
Ivan David

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
przypomina, że należy podejmować wysiłki 
na rzecz zapewniania pochłaniania 
dwutlenku węgla w lasach, ale podkreśla 
jednocześnie, że takie wysiłki nie mogą 
kolidować ze środkami promującymi 
przystosowanie się lasów do zmiany 
klimatu, takimi jak zmiana składu 
gatunkowego lasów;
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Or. cs

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach i 
systemach rolno-leśnych oraz ich glebach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 191
Balázs Hidvéghi

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

8. uznaje zasadnicze korzyści lasów i 
sektora leśno-drzewnego dla klimatu; 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
sekwestracji dwutlenku węgla w lasach w 
drodze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
magazynowania węgla w produktach 
drewnopochodnych oraz zastąpienia 
materiałów i energii opartych na paliwach 
kopalnych;

Or. en
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Poprawka 192
Maria Noichl, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca uwagę, że jedynie surowiec 
w postaci drewna jest w stanie 
magazynować CO2, i wzywa Komisję, aby 
promowała wykorzystanie drewna w 
produktach trwałego użytku i jako 
substytut materiałów energo- i 
zasobochłonnych, takich jak plastik, 
aluminium lub beton, przede wszystkim 
również w sektorze budowlanym; apeluje, 
aby wynikającą z tego korzyść uwzględnić 
i nagrodzić w zmienionych ramach 
klimatyczno-energetycznych UE;

Or. de

Poprawka 193
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla korzyści płynące z 
leśnych pasów ochronnych zarówno pod 
względem ochrony gruntów rolnych, jak i 
zwiększania produkcji rolnej; 
zdecydowanie popiera metody zachęcania 
rolników do stosowania leśnych pasów 
ochronnych;

Or. ro

Poprawka 194
Norbert Lins, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont, Herbert Dorfmann, Christine 
Schneider
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. apeluje zatem o promowanie 
wykorzystania produktów 
drewnopochodnych zgodnie z zasadami 
gospodarki o obiegu zamkniętym, tak aby 
wspierać zasobooszczędność, ograniczenie 
ilości odpadów i wydłużenie cyklu życia 
węgla w celu stworzenia zrównoważonej 
biogospodarki;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca uwagę na potrzebę 
zachęcania do wykorzystania produktów 
drewnopochodnych w obiegu zamkniętym, 
aby promować efektywne gospodarowanie 
zasobami, redukcję odpadów oraz 
wydłużanie cyklu życia węgla, tak aby w 
coraz większym zakresie wdrażać 
biogospodarkę o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 196
Ivan David

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla potrzebę promowania 
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sekwestracji dwutlenku węgla w 
produktach drewnopochodnych oraz, w 
szczególności, zastąpienia energii i 
materiałów opartych na paliwach 
kopalnych;

Or. cs

Poprawka 197
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. podkreśla kluczową rolę 
odgrywaną przez kwitnące drzewa i 
krzewy w naturalnych ekosystemach dla 
sektora pszczelarskiego, a także we 
wspieraniu naturalnych procesów 
zapylania oraz we wzmacnianiu 
konsolidacji i ochrony gruntów o 
pogorszonym stanie lub trudnych 
warunkach; wzywa do ujęcia takich drzew 
i krzewów w programach wsparcia UE, z 
uwzględnieniem charakterystyk 
regionalnych;

Or. ro

Poprawka 198
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie z powodu 
faktu, że chociaż lasami w UE zarządza 
się zgodnie ze wspólnie uzgodnioną 
zasadą zrównoważonej gospodarki leśnej, 
a pokrywa leśna w UE zwiększa się w 

9. podkreśla, że opracowano inne 
podejście do zrównoważonej gospodarki 
leśnej w kontekście niedawno 
uzgodnionego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
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ostatnich dziesięcioleciach, opracowano 
inne podejście do zrównoważonej 
gospodarki leśnej w kontekście niedawno 
uzgodnionego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje i zmieniającego 
rozporządzenie 2019/2088 w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze 
usług finansowych;

ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje i zmieniającego 
rozporządzenie 2019/2088 w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze 
usług finansowych;

Or. en

Poprawka 199
Michal Wiezik, Maria Noichl, Carmen Avram, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie z powodu faktu, 
że chociaż lasami w UE zarządza się 
zgodnie ze wspólnie uzgodnioną zasadą 
zrównoważonej gospodarki leśnej, a 
pokrywa leśna w UE zwiększa się w 
ostatnich dziesięcioleciach, opracowano 
inne podejście do zrównoważonej 
gospodarki leśnej w kontekście niedawno 
uzgodnionego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje i zmieniającego 
rozporządzenie 2019/2088 w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze 
usług finansowych;

9. wyraża ubolewanie z powodu faktu, 
że chociaż lasami w UE zarządza się 
zgodnie ze wspólnie uzgodnioną zasadą 
zrównoważonej gospodarki leśnej, a 
pokrywa leśna w UE zwiększa się w 
ostatnich dziesięcioleciach, jakość lasów 
na wielu obszarach ulega pogorszeniu; w 
zadowoleniem przyjmuje w związku z tym 
fakt, że opracowano inne podejście do 
zrównoważonej gospodarki leśnej w 
kontekście niedawno uzgodnionego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje i 
zmieniającego rozporządzenie 2019/2088 
w sprawie ujawniania informacji 
związanych ze zrównoważonym rozwojem 
w sektorze usług finansowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie z powodu 
faktu, że chociaż lasami w UE zarządza się 
zgodnie ze wspólnie uzgodnioną zasadą 
zrównoważonej gospodarki leśnej, a 
pokrywa leśna w UE zwiększa się w 
ostatnich dziesięcioleciach, opracowano 
inne podejście do zrównoważonej 
gospodarki leśnej w kontekście niedawno 
uzgodnionego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje i zmieniającego 
rozporządzenie 2019/2088 w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze 
usług finansowych;

9. zauważa, że chociaż lasami w UE 
zarządza się zgodnie ze wspólnie 
uzgodnioną zasadą zrównoważonej 
gospodarki leśnej, a pokrywa leśna w UE 
zwiększa się w ostatnich dziesięcioleciach, 
opracowano inne podejście do 
zrównoważonej gospodarki leśnej w 
kontekście niedawno uzgodnionego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje i 
zmieniającego rozporządzenie 2019/2088 
w sprawie ujawniania informacji 
związanych ze zrównoważonym rozwojem 
w sektorze usług finansowych;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina, że wykaz gatunków 
inwazyjnych stwarzających zagrożenie dla 
Unii obejmuje kilka gatunków drzew; 
zauważa, że w lasach można znaleźć także 
inne inwazyjne rośliny obce; wzywa 
wszystkie organy państwowe, regionalne 
lub lokalne oraz wszelkie inne 
zainteresowane strony z sektora 
publicznego, prywatnego lub 
pozarządowego do wykorzystywania 
jedynie lokalnych odmian drzew 
odpowiednich dla danych regionów 
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podczas wdrażania różnych projektów i 
działań w zakresie (ponownego) sadzenia 
lasów; apeluje także do właściwych 
organów krajowych o prowadzenie 
wymiany informacji i najlepszych praktyk 
ze swoimi partnerami z innych państw 
członkowskich dotyczących sposobów 
przeciwdziałania rozpowszechnianiu się 
inwazyjnych gatunków obcych w lasach 
oraz w miarę możliwości ograniczania ich 
występowania w celu pełnego zastąpienia 
ich odmianami lokalnymi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie odpornych i 
zdrowych ekosystemów leśnych, w tym 
fauny i flory, w celu utrzymania i poprawy 
świadczenia wielu usług ekosystemowych 
zapewnianych przez lasy, takich jak 
różnorodność biologiczna, czyste 
powietrze, woda, zdrowe gleby, drewno i 
surowce inne niż drewno; podkreśla, że 
wdrożone dobrowolne narzędzia i 
prawodawstwo, takie jak unijne dyrektywy 
ptasia i siedliskowa, wpływają na decyzje 
w sprawie gospodarowania gruntami oraz 
należy ich przestrzegać i odpowiednio je 
wdrażać;

Or. en

Poprawka 203
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Projekt rezolucji
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Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że rolnicy i właściciele 
lasów są kluczowymi podmiotami na 
obszarach wiejskich; z zadowoleniem 
przyjmuje uznanie roli leśnictwa, systemu 
rolno-leśnego i przemysłu związanego z 
leśnictwem w programie rozwoju 
obszarów wiejskich WPR na lata 2014–
2020 oraz ulepszenia wprowadzone na 
mocy rozporządzenia zbiorczego; zachęca 
do zapewnienia uznania tej roli w WPR 
na lata 2021–2027, a także we wdrażaniu 
Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 204
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że drewno ma bardzo 
słabą wydajność energetyczną i 
zastępowanie nim kopalnych źródeł 
energii zwiększa emisję CO2; jest wobec 
tego zdania, że nie stanowi ono 
odpowiedniego rozwiązania dla 
skutecznego przeciwdziałania globalnemu 
ociepleniu; zachęca do zaprzestania 
zachęt i dotacji dla produkcji energii z 
drewna, która to praktyka ma wyraźnie 
niezrównoważony charakter;

Or. fr

Poprawka 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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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę na stosowność i 
wykonalność dwuetapowego podejścia do 
weryfikowania zrównoważonego 
charakteru biomasy leśnej, jak 
uzgodniono w wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 
energii; odnotowuje, że należy to osiągnąć 
przez kontynuację wstrzymanego rozwoju 
szczególnych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju innych niż dotyczące końcowego 
przeznaczenia przez Stały Komitet ds. 
Leśnictwa i Komisję;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że w niektórych częściach Unii 
brak wdrażania obowiązującego 
prawodawstwa UE i podejrzewana 
korupcja skutkowały nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna i 
niezrównoważonym leśnictwem; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do walki 
z korupcją i pełnego wdrażania 
istniejącego prawodawstwa;

Or. en

Poprawka 207
Teuvo Hakkarainen
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. ubolewa nad faktem, że nie było 
możliwe zapobieżenie szkodom w lasach 
powodowanym przez owady lub 
zaradzenie rozległym szkodom; uważa, że 
należy promować i ułatwiać kompleksowe 
zarządzanie ochroną przed szkodnikami w 
okresie, w którym wchodzimy w cieplejszą 
fazę cyklu klimatycznego;

Or. fi

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla zasadniczą rolę, jaką 
odgrywają rolnicy i myśliwi w dobrym 
gospodarowaniu obszarami leśnymi, 
przede wszystkim pod względem 
utrzymania równowagi w wymiarze 
różnorodności biologicznej zwierząt i 
roślin;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. uznaje rolę odgrywaną przez lasy 
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pod względem zapewniania walorów 
rekreacyjnych i umożliwiania takich 
działań jak pozyskiwanie produktów 
pochodzenia leśnego innych niż drewno, 
np. grzybów i miękkich owoców; 
odnotowuje możliwości zwiększonego 
usuwania biomasy w lasach w drodze 
wypasania dla zapobiegania pożarom, ale 
zauważa także, że wypas zwierząt dzikich 
ma negatywny wpływ na sadzonki, w 
związku z czym zwraca uwagę na potrzebę 
zrównoważonego zarządzania pasącą się 
fauną;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiednich przepisów 
hodowcom autochtonicznych ras zwierząt 
uzależnionych od dostępu do lasów, tak 
aby mogli łatwo uzyskiwać taki dostęp w 
celu utrzymania miejsc pracy na 
obszarach wiejskich, które kultywują 
także tradycyjną wiedzę i różnorodność 
biologiczną, a jednocześnie dostarczają 
konsumentom w UE produkty o wysokiej 
jakości;

Or. en

Poprawka 211
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9b. zauważa, że prawie 25 % łącznych 
obszarów lasów w UE należy do sieci 
Natura 2000;

Or. fi

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. zachęca państwa członkowskie do 
zintensyfikowania działań odpowiednich 
zainteresowanych stron w obszarze 
leśnictwa, tak aby dotrzeć do szerszego 
segmentu populacji za pomocą narzędzi i 
programów edukacyjnych dla uczniów, 
ale także dla osób z innych grup 
wiekowych, podkreślając znaczenie lasów 
zarówno dla działalności ludzkiej, jak i dla 
ochrony różnorodności biologicznej oraz 
różnych ekosystemów;

Or. en

Poprawka 213
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Przyszłość – kluczowa rola strategii leśnej 
UE po 2020 r. i Europejskiego Zielonego 
Ładu w osiągnięciu celów porozumienia 
paryskiego

Przyszłość – wytyczne dla strategii leśnej 
UE po 2020 r.

Or. fi
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Poprawka 214
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Przyszłość – kluczowa rola strategii leśnej 
UE po 2020 r. i Europejskiego Zielonego 
Ładu w osiągnięciu celów porozumienia 
paryskiego

Przyszłość – kluczowa rola strategii leśnej 
UE po 2020 r. i Europejskiego Zielonego 
Ładu w osiągnięciu celów porozumienia 
paryskiego oraz Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030

Or. en

Poprawka 215
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Przyszłość – kluczowa rola strategii leśnej 
UE po 2020 r. i Europejskiego Zielonego 
Ładu w osiągnięciu celów porozumienia 
paryskiego

Przyszłość – kluczowa rola strategii leśnej 
UE po 2020 r. i Europejskiego Zielonego 
Ładu w osiągnięciu celów porozumienia 
paryskiego oraz Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030

Or. en

Poprawka 216
Michal Wiezik, Maria Noichl, Carmen Avram, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Przyszłość – kluczowa rola strategii leśnej 
UE po 2020 r. i Europejskiego Zielonego 
Ładu w osiągnięciu celów porozumienia 

Przyszłość – kluczowa rola strategii leśnej 
UE po 2020 r. i Europejskiego Zielonego 
Ładu w osiągnięciu celów związanych z 
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paryskiego różnorodnością biologiczną i celów 
porozumienia paryskiego

Or. en

Poprawka 217
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawną publikację Europejskiego 
Zielonego Ładu Komisji i oczekuje na 
nadchodzącą strategię leśną UE po 2020 
r.;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 218
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawną publikację Europejskiego 
Zielonego Ładu Komisji i oczekuje na 
nadchodzącą strategię leśną UE po 2020 r.;

10. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawną publikację Europejskiego 
Zielonego Ładu Komisji i oczekuje na 
nadchodzącą strategię leśną UE po 2020 r.; 
oczekuje przy tym jednak, że Zielony Ład 
będzie również kładł nacisk na 
biogospodarkę jako istotne podejście do 
rozwoju społeczeństwa niskoemisyjnego;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawną publikację Europejskiego 
Zielonego Ładu Komisji i oczekuje na 
nadchodzącą strategię leśną UE po 2020 r.;

10. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawną publikację Europejskiego 
Zielonego Ładu Komisji i oczekuje na 
nadchodzącą strategię leśną UE po 2020 r., 
która powinna być dostosowana do 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
ambitnej europejskiej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 220
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawną publikację Europejskiego 
Zielonego Ładu Komisji i oczekuje na 
nadchodzącą strategię leśną UE po 2020 r.;

10. oczekuje na nadchodzącą strategię 
leśną UE po 2020 r.;

Or. fi

Poprawka 221
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawną publikację Europejskiego 
Zielonego Ładu Komisji i oczekuje na 

10. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawną publikację Europejskiego 
Zielonego Ładu Komisji i oczekuje na 
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nadchodzącą strategię leśną UE po 2020 r.; nadchodzącą strategię leśną UE po 2020 r., 
w ramach strategii ochrony różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 222
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawną publikację Europejskiego 
Zielonego Ładu Komisji i oczekuje na 
nadchodzącą strategię leśną UE po 2020 r.;

10. przyjmuje do wiadomości niedawną 
publikację Europejskiego Zielonego Ładu 
Komisji i oczekuje na nadchodzącą 
strategię leśną UE po 2020 r.;

Or. fr

Poprawka 223
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że strategia leśna UE 
powinna koncentrować się na wspieraniu 
i promowaniu konkurencyjności leśnictwa 
– unijnego przemysłu leśnego, 
biogospodarki i bioenergii; uważa, że 
strategia leśna powinna być w 
szczególności ukierunkowana na 
osiągnięcie samowystarczalności UE pod 
względem drewna, w wyniku czego 
pokrywa leśna oraz powiązane problemy, 
takie jak nielegalna ścinka, masowy 
wykup i dzierżawa ziemi oraz szkody dla 
korzyści środowiskowych i różnorodności 
biologicznej w państwach trzecich także 
uległyby ograniczeniu;
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Or. fi

Poprawka 224
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
instrumentów gospodarczych i 
politycznych, które umożliwią lasom 
osiągnięcie potencjału ekologicznego i 
pochłanianie dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 225
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. uważa, że rolę lasów w polityce 
klimatycznej należy przede wszystkim 
postrzegać z perspektywy biogospodarki, 
jako zwiększanie wykorzystania 
odnawialnych paliw i materiałów, a nie 
jako ustanawianie celów dotyczących 
wielkości leśnych pochłaniaczy dwutlenku 
węgla lub chronionych obszarów leśnych; 
uważa, że dopóki nie zostanie 
wykorzystany pełny potencjał 
biogospodarki, nie będzie potrzeby 
ustanawiania dodatkowych przepisów 
dotyczących leśnictwa;

Or. fi
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Poprawka 226
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. zauważa, że rozwój biogospodarki 
UE zależy między innymi od rozwoju 
technologii i rynków, europejskich i 
międzynarodowych ram politycznych oraz 
zrównoważonego korzystania z lasów UE; 
odnotowuje, że na niektóre z tych 
czynników łatwiej jest wywierać wpływ niż 
na inne; opowiada się w związku z tym za 
wyeliminowaniem zbędnych barier 
regulacyjnych, promowaniem współpracy 
międzysektorowej oraz promowaniem 
inwestycji w badania i rozwój w celu 
ułatwienia zmiany w tym sektorze;

Or. fi

Poprawka 227
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj pochłaniacza CO2, 
ponieważ dałoby to innym sektorom 
mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; podkreśla ponadto znaczenie 
odejścia od społeczeństwa opartego na 
paliwach kopalnych;

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj pochłaniacza CO2, 
ponieważ dałoby to innym sektorom 
mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; uważa, że należy promować użycie 
drewna jako materiału budowlanego o 
zrównoważonym charakterze i jako 
zasobu energetycznego, ponieważ pozwala 
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to na zwrócenie się w stronę gospodarki 
bardziej zrównoważonej; podkreśla 
ponadto znaczenie odejścia od 
społeczeństwa opartego na paliwach 
kopalnych;

Or. fr

Poprawka 228
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Michal Wiezik

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj pochłaniacza CO2, 
ponieważ dałoby to innym sektorom 
mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; podkreśla ponadto znaczenie 
odejścia od społeczeństwa opartego na 
paliwach kopalnych;

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj pochłaniacza CO2, 
ponieważ dałoby to innym sektorom 
mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; podkreśla ponadto znaczenie 
odejścia od społeczeństwa opartego na 
paliwach kopalnych; podkreśla, że nowa 
strategia leśna UE powinna także wnosić 
wkład w 15. posiedzenie Konferencji 
Stron (COP15) Konwencji o 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 229
Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj pochłaniacza CO2, 
ponieważ dałoby to innym sektorom 
mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; podkreśla ponadto znaczenie 
odejścia od społeczeństwa opartego na 
paliwach kopalnych;

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj pochłaniacza CO2, 
ponieważ dałoby to innym sektorom 
mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; podkreśla ponadto potrzebę 
promowania przystosowania się lasów do 
zmiany klimatu oraz znaczenie odejścia od 
społeczeństwa opartego na paliwach 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 230
Ivan David, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj pochłaniacza CO2, 
ponieważ dałoby to innym sektorom 
mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; podkreśla ponadto znaczenie 
odejścia od społeczeństwa opartego na 
paliwach kopalnych;

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj pochłaniacza CO2, 
ponieważ dałoby to innym sektorom 
mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; podkreśla ponadto potrzebę 
promowania przystosowania się lasów do 
zmiany klimatu oraz znaczenie odejścia od 
społeczeństwa opartego na paliwach 
kopalnych;

Or. en
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Poprawka 231
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj pochłaniacza CO2, 
ponieważ dałoby to innym sektorom 
mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; podkreśla ponadto znaczenie 
odejścia od społeczeństwa opartego na 
paliwach kopalnych;

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj naturalnego pochłaniacza 
CO2, ponieważ dałoby to innym sektorom 
mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; podkreśla ponadto znaczenie 
przejścia do społeczeństwa całkowicie 
opartego na energii ze źródeł 
odnawialnych i odejścia od paliw 
kopalnych;

Or. fr

Poprawka 232
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj pochłaniacza CO2, 
ponieważ dałoby to innym sektorom 

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj pochłaniacza węgla, w 
związku z czym działania w zakresie 
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mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; podkreśla ponadto znaczenie 
odejścia od społeczeństwa opartego na 
paliwach kopalnych;

odbudowy powinny być także 
ukierunkowane na przykład na obszary 
trawiaste, tereny podmokłe i w 
szczególności torfowiska; podkreśla 
ponadto znaczenie odejścia od 
społeczeństwa opartego na paliwach 
kopalnych do prawdziwie 
niskoemisyjnego;

Or. en

Poprawka 233
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
za jedyny rodzaj pochłaniacza CO2, 
ponieważ dałoby to innym sektorom 
mniejszą motywację do minimalizacji ich 
emisji; podkreśla ponadto znaczenie 
odejścia od społeczeństwa opartego na 
paliwach kopalnych;

11. z zadowoleniem przyjmuje program 
prac Komisji na 2020 r., a zwłaszcza 
uznanie wkładu nowej strategii leśnej UE 
w 26. sesję Konferencji Stron (COP26) 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu; 
podkreśla w związku z tym, że w 
przyszłości lasy nie powinny być uważane 
wyłącznie za pochłaniacze CO2 lub jedyny 
rodzaj pochłaniacza CO2, ponieważ dałoby 
to innym sektorom mniejszą motywację do 
minimalizacji ich emisji; podkreśla 
ponadto znaczenie odejścia od 
społeczeństwa opartego na paliwach 
kopalnych;

Or. fi

Poprawka 234
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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11a. zauważa ponadto, że ambitne cele 
ustanowione w polityce energetycznej UE 
dotyczące zwiększenia udziału energii 
odnawialnej należy brać pod uwagę 
podczas wspierania stosowania biomasy 
produkowanej przez lasy;

Or. fi

Poprawka 235
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. powtarza swój apel10a o 
ogólnounijny, prawnie wiążący cel 
dotyczący odtworzenia do 2030 r. 
zdegradowanych siedlisk, w tym lasów 
naturalnych;
_________________
10a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 15. 
posiedzenia Konferencji Stron (COP15) 
Konwencji o różnorodności biologicznej 
(2019/2824(RSP)).

Or. en

Poprawka 236
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. powtarza swój apel11a o spójną 
politykę leśną, która przeciwdziała utracie 
różnorodności biologicznej i skutkom 
zmiany klimatu oraz zwiększa ilość 
naturalnych pochłaniaczy dwutlenku 
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węgla w UE, a jednocześnie chroni, 
zachowuje i zwiększa różnorodność 
biologiczną;
_________________
11a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 15. 
posiedzenia Konferencji Stron (COP15) 
Konwencji o różnorodności biologicznej 
(2019/2824(RSP)).

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej;

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
systemów rolno-leśnych, sektora leśno-
drzewnego i biogospodarki w osiąganiu 
celów Europejskiego Zielonego Ładu; 
podkreśla, że osiągnięcie celów UE w 
zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; wzywa ponadto Komisję 
do rozważenia ustanowienia specjalnego 
budżetu, poza budżetem wspólnej polityki 
rolnej, aby zachęcać państwa 
członkowskie do osiągania 
ogólnounijnych celów w zakresie 
zwiększenia pokrywy leśnej, w 
szczególności na obszarach nienadających 
się do produkcji żywności oraz 
znajdujących się w pobliżu obszarów 
miejskich, aby łagodzić negatywne skutki 
ciepła i zanieczyszczenia, a jednocześnie 
hamować wylesianie;

Or. en
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Poprawka 238
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej;

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób z przyjęciem 
perspektywy długoterminowej lasów i 
rentownych gałęzi przemysłu; zachęca 
ponadto do działań na rzecz zwiększenia 
pokrywy leśnej; zachęca Komisję do 
przeanalizowania różnych opcji zarówno 
w ramach obecnych środków, jak i 
nowych, w celu stworzenia zachęt dla 
właścicieli lasów do stosowania, na 
podstawie koncepcji zrównoważonej 
gospodarki leśnej, metod gospodarowania 
zapewniających długoterminowe korzyści 
klimatyczne;

Or. en

Poprawka 239
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów; podkreśla, że osiągnięcie 
celów UE w zakresie środowiska i klimatu 
nigdy nie będzie możliwe bez 
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będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej;

wielofunkcyjnych, zdrowych i 
zarządzanych w zrównoważony sposób 
lasów i rentownych gałęzi przemysłu; 
zachęca ponadto do działań na rzecz 
zwiększenia pokrywy leśnej w państwach 
członkowskich o niewielkiej pokrywie 
leśnej, w szczególności na obszarach, na 
których lasy zostały zniszczone na skutek 
działalności człowieka i wypasania; uważa 
ponadto, że nowe wymogi dotyczące 
ochrony powinny koncentrować się na 
obszarach, na których działalność 
człowieka i wypasanie zniszczyły lasy, lub 
na których istnieją szczególnie cenne lasy 
naturalne;

Or. fi

Poprawka 240
Balázs Hidvéghi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej;

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca do działań na 
rzecz zwiększenia pokrywy leśnej i innych 
obszarów zalesionych w stosownych 
przypadkach, zwłaszcza na terenach 
opuszczonych, w pobliżu obszarów 
miejskich i podmiejskich, a także na 
obszarach górskich, z uwzględnieniem 
warunków regionalnych i zmieniających 
się warunków klimatycznych;

Or. en
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Poprawka 241
Franc Bogovič, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila 
Novak, Romana Tomc, Milan Zver

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej;

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej w państwach członkowskich o 
niewielkiej pokrywie leśnej oraz ochrony 
pokrywy leśnej w innych państwach 
członkowskich na obszarach o 
uwydatnionych funkcjach ekologicznych;

Or. sl

Poprawka 242
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej;

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez skutecznie 
chronionych lasów oraz 
wielofunkcyjnych, zdrowych i 
zarządzanych w zrównoważony sposób 
lasów i rentownych gałęzi przemysłu; 
zachęca ponadto do działań na rzecz 
odtworzenia i poprawy stanu ekosystemów 
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leśnych, a w odpowiednich przypadkach 
do zwiększenia pokrywy leśnej, aby 
wzmocnić odporność i wspierać rozwój 
lokalny;

Or. en

Poprawka 243
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej;

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska, klimatu i 
różnorodności biologicznej nigdy nie 
będzie możliwe bez zdrowych lasów; 
zachęca ponadto do działań na rzecz 
zwiększenia pokrywy leśnej, w ramach 
których sadzone są drzewa odpowiednie 
do warunków lokalnych, a sadzenie i 
powstały nowy las nie wywierają 
negatywnego wpływu na istniejącą 
różnorodność biologiczną;

Or. en

Poprawka 244
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
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Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej;

Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej i wykorzystywania zebranego 
drewna proporcjonalnie do 
zrównoważonego przyrostu drewna;

Or. de

Poprawka 245
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej;

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej, wraz ze środkami finansowania 
takich działań;

Or. ro

Poprawka 246
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka
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12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej;

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej oraz lepszego włączania kwestii 
różnorodności biologicznej do leśnictwa;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej;

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla, że osiągnięcie celów UE 
w zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych na poziomie 
krajowym w zrównoważony sposób lasów 
i rentownych gałęzi przemysłu; zachęca 
ponadto do działań na rzecz utrzymania 
lub zwiększenia pokrywy leśnej;

Or. fr

Poprawka 248
Mazaly Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla kluczową rolę lasów, 
sektora leśno-drzewnego i biogospodarki 
w osiąganiu celów Europejskiego 
Zielonego Ładu; podkreśla, że osiągnięcie 
celów UE w zakresie środowiska i klimatu 
nigdy nie będzie możliwe bez 
wielofunkcyjnych, zdrowych i 
zarządzanych w zrównoważony sposób 
lasów i rentownych gałęzi przemysłu; 
zachęca ponadto do działań na rzecz 
zwiększenia pokrywy leśnej;

12. podkreśla kluczową rolę sektora 
leśno-drzewnego w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju oraz we 
wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu; 
podkreśla, że osiągnięcie celów UE w 
zakresie środowiska i klimatu nigdy nie 
będzie możliwe bez wielofunkcyjnych, 
zdrowych i zarządzanych w 
zrównoważony sposób lasów i rentownych 
gałęzi przemysłu; zachęca ponadto do 
działań na rzecz zwiększenia pokrywy 
leśnej;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że w niektórych 
okolicznościach stosowane są kompromisy 
między ochroną klimatu a ochroną 
różnorodności biologicznej w sektorze 
biogospodarki, a w szczególności w 
leśnictwie, które odgrywa zasadniczą rolę 
w przejściu do gospodarki neutralnej dla 
klimatu; wyraża zaniepokojenie, że w 
ostatnich dyskusjach politycznych nie 
zajęto się wystarczająco tymi 
kompromisami; wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do opracowania 
spójnego podejścia do zintegrowania 
ochrony różnorodności biologicznej i 
ochrony klimatu w prosperującym 
sektorze leśno-drzewnym i biogospodarce;

Or. en

Poprawka 250
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Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zauważa, że w porozumieniu 
klimatycznym z Paryża pożary lasów 
uznaje się za naturalne zjawisko; 
odnotowuje, że pożarom lasów można 
zapobiegać, zapewniając wzrost lasów, 
ograniczając ilość drewna posuszowego 
oraz zapewniając kompleksową sieć dróg 
leśnych; uważa, że w porozumieniu 
paryskim należy stwierdzić, że 
odpowiednie, planowe gospodarowanie 
lasami handlowymi może przeciwdziałać 
pożarom lasów; jest zdania, że państwa, 
które skutecznie zapobiegają pożarom 
lasów, należy nagradzać w obliczeniach 
emisji dwutlenku węgla;

Or. fi

Poprawka 251
Maria Noichl, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że jak największe 
zrównoważone zaopatrzenie własne w 
surowiec w postaci drewna leży w 
wyłącznym interesie europejskiej branży 
drzewnej; zwraca uwagę, że promowanie 
np. zagajników o krótkiej rotacji może 
stanowić element transformacji 
energetycznej, służący zmniejszeniu presji 
na użytkowanie lasów;

Or. de
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Poprawka 252
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że odnowienie lasów nie 
może zrekompensować wylesiania, 
ponieważ przywrócenie utraconych 
siedlisk i ekosystemów może wymagać 
dziesięcioleci, a nawet kilku stuleci; 
stwierdza, że wobec tego zasadnicze 
znaczenie ma wykorzystywanie 
odnowienia jako dodatkowego środka, a 
nie alternatywy dla wylesiania;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że polityka leśna musi 
być spójna, musi przeciwdziałać w 
równym stopniu utracie różnorodności 
biologicznej i skutkom zmiany klimatu 
oraz zwiększać ilość naturalnych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla w UE, a 
jednocześnie chronić, zachowywać i 
zwiększać różnorodność biologiczną; 
podkreśla potrzebę zapewnienia synergii i 
spójności między programami 
politycznymi UE;

Or. en

Poprawka 254
Anne Sander
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla również znaczenie 
informowania społeczeństwa na temat 
zrównoważonego zarządzania naszymi 
lasami, aby wszyscy obywatele 
uświadomili sobie bogactwo tego 
dziedzictwa oraz potrzebę gospodarowania 
naszymi zasobami, ich utrzymywania i 
wykorzystywania tak, by unikać 
konfliktów społecznych;

Or. fr

Poprawka 255
Christine Schneider, Norbert Lins, Lena Düpont, Marlene Mortler

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca uwagę, że ochrona naszych 
lasów i zrównoważone gospodarowanie 
nimi są głównym elementem 
zabezpieczenia egzystencji, ponieważ lasy 
zapewniają usługi dla dobra ogólnego: 
wypoczynek, zdrowie i edukację;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. przypomina, że około 60 % lasów 
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UE stanowi własność prywatną, a około 
dwóch trzecich właścicieli lasów 
prywatnych posiada mniej niż 3 ha lasów; 
podkreśla, że wszystkie środki muszą to 
uwzględniać, w związku z czym muszą 
zostać opracowane w sposób, który 
zapewnia ich dostępność oraz praktyczne 
wdrożenie przez drobnych właścicieli 
lasów; przypomina, że Komisja 
zidentyfikowała obciążenia 
administracyjne i strukturę własności 
lasów jako czynniki ograniczające 
wprowadzenie niektórych środków1a;
_________________
1a COM(2018)0811 final, s. 3.

Or. en

Poprawka 257
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa do objęcia ostatnich lasów 
pierwotnych w Europie szczególną 
ochroną; uważa, że w odniesieniu do tych 
lasów można byłoby wprowadzić 
ograniczenie lub całkowity zakaz 
wykorzystywania przez przedsiębiorstwa, 
organy administracji i państwowe 
organizacje leśne, przedsiębiorstwa leśne i 
obywateli w przypadkach, w których 
wykorzystywanie to byłoby niemożliwe do 
pogodzenia z celem ochrony tych lasów; 
wzywa Polskę do zaprzestania eksploatacji 
lasów w Puszczy Białowieskiej;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wyraża głębokie zaniepokojenie 
dodatkową presją, na jaką narażone są 
lasy i ich różnorodność biologiczna, 
wywieraną przez zmianę klimatu, jak 
określono w sprawozdaniu specjalnym 
IPCC w sprawie systemów lądowych z 
dnia 8 sierpnia 2019 r.; uważa, że należy 
wdrożyć dodatkowe środki w celu 
drastycznego zminimalizowania ryzyka 
zwiększonych fali upałów, pożarów lasów, 
susz i powodzi, w szczególności w Europie 
Południowej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. przypomina, że zgodnie z 
przewidywaniami ryzyko pożarów 
wzrośnie ze względu na zmianę klimatu 
oraz uważa, że kluczowe znaczenie ma 
zwiększenie wysiłków w dziedzinie 
prewencji i gotowości, takich jak ocena 
ryzyka związanego z klęskami 
żywiołowymi, w przypadku których 
wspólne europejskie podejście jest 
bardziej skuteczne; przypomina o ważnej 
roli kampanii zwiększających 
świadomość, które powinny promować, 
począwszy od wieku szkolnego, wspólne 
podejście do aspektów związanych z 
ochroną przyrody, prewencji pożarowej i 
gaszenia pożarów, jednocześnie 
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wspierając zrozumienie przez społeczności 
lokalne specyfiki lasów regionalnych i 
krajowych w różnych państwach 
członkowskich;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. podkreśla, że uznanie i ochrona 
praw własności mają kluczowe znaczenie 
dla osiągnięcia długoterminowego 
zobowiązania do prowadzenia 
zrównoważonej gospodarki leśnej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12d. przypomina o znaczeniu 
zapewniania adekwatnego finansowania 
na rzecz Unijnego Mechanizmu Ochrony 
Ludności w celu koordynowania 
paneuropejskiej pomocy z Centrum 
Koordynacji Reagowania Kryzysowego 
(ERCC) Komisji Europejskiej w 
przypadku transgranicznych pożarów 
lasów;

Or. en
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Poprawka 262
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 12 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12e. uważa, że należy wzmocnić 
europejską odporność na klęski żywiołowe 
oraz narzędzia wczesnego ostrzegania; z 
zadowoleniem przyjmuje prace w zakresie 
monitorowania prowadzone przez 
europejski system informacji o pożarach 
lasów (EFFIS) oraz apeluje o większą 
współpracę z organami krajowymi i 
regionalnymi państw członkowskich UE 
dotyczącą prewencji pożarowej w lasach, 
gotowości i reagowania;

Or. en

Poprawka 263
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje o nową 
strategię leśną UE, która opiera się na 
całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględnia wszystkie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
aspekty łańcucha wartości opartego na 
lasach; podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje o nową 
strategię leśną UE, która opiera się na 
całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględnia wszystkie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
aspekty łańcucha wartości opartego na 
lasach oraz zapewnia kontynuację 
wielofunkcyjnej i wielowymiarowej roli 
odgrywanej przez lasy; podkreśla, że 
należy opracować skoordynowane, 
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uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

wyważone i spójne podejście do lasów, 
sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

Or. ro

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje o nową 
strategię leśną UE, która opiera się na 
całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględnia wszystkie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
aspekty łańcucha wartości opartego na 
lasach; podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; zauważa, że skoro 
agroleśnictwo może posiadać właściwości 
zarówno rolnictwa, jak i leśnictwa, 
strategię leśną UE należy skoordynować 
ze strategią „od pola do stołu”; apeluje o 
nową strategię leśną UE, która opiera się 
na całościowym podejściu do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
uwzględnia wszystkie gospodarcze, 
społeczne i środowiskowe aspekty 
łańcucha wartości opartego na lasach; 
podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

Or. en
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Poprawka 265
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje o nową 
strategię leśną UE, która opiera się na 
całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględnia wszystkie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
aspekty łańcucha wartości opartego na 
lasach; podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna strategia leśna UE, 
w szczególności aby stawić czoła 
kryzysowi różnorodności biologicznej i 
kryzysowi klimatycznemu; podkreśla, że 
należy opracować skoordynowane, spójne i 
lepiej zintegrowane z odpowiednim 
prawodawstwem UE podejście do lasów, 
sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

Or. en

Poprawka 266
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje o nową 
strategię leśną UE, która opiera się na 
całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględnia wszystkie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 

13. podkreśla konieczność pełnego i 
rzeczywistego politycznego wsparcia 
sektora leśnego; podkreśla w związku z 
tym, że na okres po 2020 r. potrzebna jest 
ambitna, niezależna i samodzielna strategia 
leśna UE, która nie jest podporządkowana 
żadnej innej strategii sektorowej; apeluje o 
nową strategię leśną UE, która opiera się 
na całościowym podejściu do 



PE650.371v02-00 140/160 AM\1207223PL.docx

PL

aspekty łańcucha wartości opartego na 
lasach; podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

zrównoważonej gospodarki leśnej i 
uwzględnia wszystkie gospodarcze, 
społeczne i środowiskowe aspekty 
łańcucha wartości opartego na lasach; 
podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

Or. fr

Poprawka 267
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje o nową 
strategię leśną UE, która opiera się na 
całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględnia wszystkie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
aspekty łańcucha wartości opartego na 
lasach; podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje o nową 
strategię leśną UE, która opiera się na 
całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględnia wszystkie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
aspekty łańcucha wartości opartego na 
lasach; podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego, w tym 
osób bezpośrednio lub pośrednio 
mieszkających i pracujących w lasach i 
sektorze leśnym, i wielu świadczonych 
przez nie usług, biorąc pod uwagę rosnącą 
liczbę strategii krajowych i unijnych 
bezpośrednio lub pośrednio wpływających 
na lasy i zarządzanie nimi w UE;

Or. en
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Poprawka 268
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje o nową 
strategię leśną UE, która opiera się na 
całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględnia wszystkie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
aspekty łańcucha wartości opartego na 
lasach; podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje o nową 
strategię leśną UE, która opiera się na 
całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględnia wszystkie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
aspekty łańcucha wartości opartego na 
lasach oraz fakt, że w niektórych 
państwach członkowskich ponad połowę 
powierzchni lądu stanowią lasy; 
podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

Or. fi

Poprawka 269
Michal Wiezik, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje o nową 

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna strategia leśna UE 
oparta na strategii ochrony różnorodności 
biologicznej; apeluje o nową strategię leśną 
UE, która opiera się na całościowym 
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strategię leśną UE, która opiera się na 
całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględnia wszystkie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
aspekty łańcucha wartości opartego na 
lasach; podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

podejściu do zrównoważonej gospodarki 
leśnej i uwzględnia wszystkie gospodarcze, 
społeczne i środowiskowe aspekty 
łańcucha wartości opartego na lasach; 
podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

Or. en

Poprawka 270
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje o nową 
strategię leśną UE, która opiera się na 
całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględnia wszystkie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
aspekty łańcucha wartości opartego na 
lasach; podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebne są ambitne, niezależne i 
samodzielne krajowe strategie leśne, które 
nie są podporządkowane żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje, by strategie te 
opierały się na całościowym podejściu do 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
uwzględniały wszystkie gospodarcze, 
społeczne i środowiskowe aspekty 
łańcucha wartości opartego na lasach; 
podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi;

Or. fr
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Poprawka 271
Francesca Donato, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii sektorowej; apeluje o nową 
strategię leśną UE, która opiera się na 
całościowym podejściu do zrównoważonej 
gospodarki leśnej i uwzględnia wszystkie 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
aspekty łańcucha wartości opartego na 
lasach; podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

13. podkreśla, że na okres po 2020 r. 
potrzebna jest ambitna, niezależna i 
samodzielna strategia leśna UE, która nie 
jest podporządkowana żadnej innej 
strategii UE; apeluje o nową strategię leśną 
UE, która opiera się na całościowym 
podejściu do zrównoważonej gospodarki 
leśnej i uwzględnia wszystkie gospodarcze, 
społeczne i środowiskowe aspekty 
łańcucha wartości opartego na lasach; 
podkreśla, że należy opracować 
skoordynowane i spójne podejście do 
lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu 
świadczonych przez nie usług, biorąc pod 
uwagę rosnącą liczbę strategii krajowych i 
unijnych bezpośrednio lub pośrednio 
wpływających na lasy i zarządzanie nimi w 
UE;

Or. it

Poprawka 272
Maria Noichl, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję, aby przy 
wdrażaniu Funduszu na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dążyła do tego, by 
wspierane były w szczególności inicjatywy 
służące powstrzymaniu strat 
różnorodności biologicznej w lasach, 
promowaniu mieszanych, rodzimych 
gatunków drzew oraz poprawie 
zarządzania lasami, by projekty były 
wcielane w życie, a pieniądze były 
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wykorzystywane w powiązaniu z celem;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. ubolewa nad faktem, że takiego 
skoordynowanego i spójnego podejścia 
nie stosuje się do unijnej polityki 
handlowej dopuszczającej masowy 
przywóz produktów rolnych bezpośrednio 
powodujących wylesianie w państwach 
trzecich, w szczególności w przypadku 
roślin wysokobiałkowych i produktów 
pochodzących z hodowli zwierząt;

Or. fr

Poprawka 274
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że obszary poddane ścisłej 
ochronie w ramach systemu gospodarki 
nieobejmującej ludzkiej interwencji 
powinny stanowić część strategii leśnej 
UE oraz lokalnych strategii rozwoju 
opartych na turystyce przyrodniczej o 
niskim wpływie i świadczeniu 
nieproduktywnych usług 
ekosystemowych;

Or. en
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Poprawka 275
Maria Noichl, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa Komisję, aby w państwach 
członkowskich dążyła do tego, by w 
pierwszym rzędzie promowana i 
wspierana na miejscu była komunikacja 
między właścicielami lasów i ich 
użytkownikami, w szczególności w 
obszarach ochrony środowiska, rekreacji, 
turystyki i łowiectwa; podkreśla w tym 
kontekście rolę podejścia partnerskiego 
na miejscu, np. w ramach regionalnych 
forów leśnych;

Or. de

Poprawka 276
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia 
się do osiągnięcia szerszych celów UE;

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna:

a) ustanowić zasady przewodnie dotyczące 
eksploatacji lasów, ich odnawiania, 
ochrony i zachowania;
b) wyznaczyć główne kierunki i 
perspektywiczne plany rozwoju 
europejskiej gospodarki leśnej, 
wykorzystania zasobów leśnych i 
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naturalnych użytkowych właściwości lasu;
c) planować na szczeblu Unii Europejskiej 
przepisy, które należy przyjąć z myślą o 
zrównoważonym użytkowaniu, 
odnawianiu, ochronie i zachowaniu 
lasów;
d) ustanowić, na szczeblu Unii 
Europejskiej, system wykazu lasów w celu 
kontrolowania stanu, eksploatacji, 
odnawiania, ochrony i zachowania lasów;
e) wspierać i koordynować krajowe 
strategie gospodarki leśnej w sytuacji 
zmiany klimatu, w szczególności w 
zakresie wspomaganej migracji, adaptacji 
i aklimatyzacji populacji leśnych. 

Or. fr

Poprawka 277
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia się 
do osiągnięcia szerszych celów UE;

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, z mocą wiążącą 
dla państw członkowskich, uznając 
zarówno potrzebę poszanowania 
kompetencji krajowych, jak i potrzebę 
przyczynienia się do osiągnięcia szerszych 
celów UE; w tym względzie należy zwrócić 
uwagę na rolę, jaką ma odgrywać wydajne 
narzędzie koordynacji nowej strategii w 
ramach różnych strategii politycznych UE 
związanych z leśnictwem, zapewniając w 
ten sposób spójność i synergię z innymi 
sektorami, które są powiązane z sektorem 
leśnictwa; podkreśla, że organy lokalne i 
regionalne mają do odegrania kluczową 
rolę we wzmacnianiu zrównoważonego 
korzystania z lasów, a w szczególności 
gospodarki wiejskiej, a także wzywa do 



AM\1207223PL.docx 147/160 PE650.371v02-00

PL

zaangażowania organów lokalnych i 
regionalnych w opracowywanie środków 
w sektorze leśnictwa i ich wdrażanie;

Or. ro

Poprawka 278
Martin Hlaváček

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia się 
do osiągnięcia szerszych celów UE;

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia się 
do osiągnięcia szerszych celów UE; wzywa 
do wzmocnienia roli Stałego Komitetu ds. 
Leśnictwa, aby zapewnić koordynację 
między właściwymi zainteresowanymi 
stronami i strategiami politycznymi na 
szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 279
Ivan David

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia się 
do osiągnięcia szerszych celów UE;

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia się 
do osiągnięcia szerszych celów UE; wzywa 
do wzmocnienia roli Stałego Komitetu ds. 
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Leśnictwa, aby zapewnić koordynację 
między właściwymi zainteresowanymi 
stronami i strategiami politycznymi na 
szczeblu UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia się 
do osiągnięcia szerszych celów UE;

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia się 
do osiągnięcia szerszych celów UE, a także 
zapewnienia długoterminowej stabilności i 
przewidywalności na potrzeby 
zrównoważonej gospodarki leśnej, sektora 
leśnego i całej biogospodarki;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi i rolno-
leśnymi a celami UE dotyczącymi lasów i 
systemów rolno-leśnych, uznając zarówno 
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krajowych, jak i potrzebę przyczynienia się 
do osiągnięcia szerszych celów UE;

potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia się 
do osiągnięcia szerszych celów UE, i 
uwzględniając w spójny sposób specyfikę 
lasów prywatnych i państwowych;

Or. en

Poprawka 282
Álvaro Amaro

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia się 
do osiągnięcia szerszych celów UE;

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, które mogą być dzielone w 
ramach sieci sektorów bezpośrednio lub 
pośrednio powiązanych z leśnictwem, jak i 
potrzebę przyczynienia się do osiągnięcia 
szerszych celów UE;

Or. pt

Poprawka 283
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia się 
do osiągnięcia szerszych celów UE;

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając moc 
decyzyjną właścicieli lasów oraz 
pozytywne efekty certyfikacji, potrzebę 
poszanowania kompetencji krajowych i 
potrzebę przyczynienia się do osiągnięcia 
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szerszych celów UE;

Or. fi

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia 
się do osiągnięcia szerszych celów UE;

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać wyłącznie jako pomost 
między krajowymi politykami leśnymi a 
celami UE dotyczącymi lasów, uznając 
jednocześnie potrzebę poszanowania 
kompetencji państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 285
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami 
UE dotyczącymi lasów, uznając zarówno 
potrzebę poszanowania kompetencji 
krajowych, jak i potrzebę przyczynienia 
się do osiągnięcia szerszych celów UE;

14. jest zdania, że strategia leśna UE 
powinna działać jako pomost między 
krajowymi politykami leśnymi a celami i 
kompetencjami UE dotyczącymi lasów;

Or. en

Poprawka 286
Manuel Bompard
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uważa, że organy, 
przedsiębiorstwa, organizacje i organy 
administracji państwowej odpowiedzialne 
za planowanie i organizację gospodarki 
leśnej i zarządzanie nią oraz za 
wykorzystywanie zasobów leśnych 
powinny być zobowiązane do 
zagwarantowania:
a) poprawy naturalnych właściwości 
lasów (ochrona wód, ochrona gleby przed 
erozją, ochrona różnorodności 
biologicznej, regulacja klimatu) w 
perspektywie ochrony zdrowia 
publicznego i środowiska oraz rozwoju 
gospodarek lokalnych;
b) ciągłego, zrównoważonego i 
racjonalnego wykorzystania lasu w celu 
systematycznego zaspokajania 
zapotrzebowania gospodarek krajowych i 
społeczności lokalnych na produkty 
drzewne poprzez zastosowanie procedur i 
metod niezagrażających pracownikom ani 
środowisku;
c) rozszerzonej reprodukcji, poprawy 
różnorodności gatunkowej i jakości 
lasów;
d) prawidłowego zachowania lasów i ich 
ochrony przed pożarami, pasożytami i 
chorobami poprzez zastosowanie procedur 
i metod niezagrażających pracownikom 
ani środowisku;
e) przystosowania, aklimatyzacji i 
wspomaganej migracji populacji leśnych 
w sytuacji zmiany klimatu.

Or. fr

Poprawka 287
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Adrián Vázquez Lázara
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do znalezienia 
sposobu poprawy koordynacji państw 
członkowskich i wymiany informacji 
między nimi, tak aby zwiększyć wkład 
lasów w osiągnięcie celu neutralności 
emisyjnej, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ich wymiaru 
gospodarczego i społecznego;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa państwa członkowskie do 
udoskonalenia krajowego ustawodawstwa, 
aby wdrożyć lub wzmocnić w razie 
potrzeby ochronę przed nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna i utratą 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14b. apeluje do Komisji, by zachęcała 
do wprowadzania do obrotu drewna 
ściętego i drewna przyciętego/okrągłego 
zamiast żywych drzew z lasów 
państwowych, jako metody zapobiegania 
nielegalnemu pozyskiwaniu drewna i 
nadmiernej eksploatacji, co dałoby 
organom państwowym większą kontrolę 
nad ilością ściętego i wprowadzanego do 
obrotu drewna, a tym samym 
ograniczałoby nielegalne praktyki 
prywatnie wynajętych wykonawców;

Or. en

Poprawka 290
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. apeluje, aby państwowe organy 
leśne pomagały właścicielom w 
planowaniu zarządzania gospodarką leśną 
i organizowaniu jej oraz by, w razie 
konieczności, organizowały realizację, na 
podstawie umów zawieranych z 
właścicielami, przez przedsiębiorstwa 
leśne podlegające państwowym organom 
leśnym prac związanych z gospodarką 
leśną, kulturą i ochroną lasów;

Or. fr

Poprawka 291
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)



PE650.371v02-00 154/160 AM\1207223PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

14c. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia zasobów ludzkich i 
finansowych państwowych organów 
leśnych; podkreśla znaczenie utrzymania 
publicznych zasobów specjalistycznej 
wiedzy i potępia prywatyzację takich 
organizacji krajowych o kluczowym 
znaczeniu dla zrównoważonej gospodarki 
leśnej;

Or. fr

Poprawka 292
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były spójne 
ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo;

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były spójne 
ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo; 
ponawia w związku z tym wezwanie do 
Komisji, aby przyjęła nowe podejście i 
odeszła od dobrowolnych zobowiązań na 
rzecz ambitnej globalnej strategii w 
dziedzinie różnorodności biologicznej do 
2030 r., wyznaczającej prawnie wiążące 
cele dla UE i jej państw członkowskich, w 
tym cele szczegółowe dotyczące ochrony 
co najmniej 30 % powierzchni lądów i 
mórz oraz odtworzenia co najmniej 30 % 
zdegradowanych ekosystemów w skali 
Unii do 2030 r.;
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Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były 
spójne ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo;

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości;

Or. it

Poprawka 294
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były spójne 
ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo;

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były spójne 
ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo oraz 
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przyczynienia się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że 
wszelkie możliwe wytyczne UE dotyczące 
zrównoważonej gospodarki leśnej należy 
opracowywać w ramach strategii leśnej 
UE na okres po 2020 r.;

Or. en

Poprawka 295
Michal Wiezik, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były 
spójne ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo;

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o spójność 
ambitnych celów strategii leśnej UE na 
okres po 2020 r. z Zielonym Ładem, w 
oparciu o strategię ochrony różnorodności 
biologicznej, w szczególności w celu 
zapewnienia pozytywnego wpływu 
zrównoważonej gospodarki leśnej na 
społeczeństwo wraz z mierzalnymi celami 
i wskaźnikami, w tym dotyczącymi ścisłej 
ochrony obszarów leśnych, 
ukierunkowanymi na złożoność, łączność 
i reprezentatywność ekosystemów leśnych;

Or. en

Poprawka 296
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie popartego 15. podkreśla znaczenie popartego 
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dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były spójne 
ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo;

dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do wielostronnej współpracy 
dotyczącej lasów, sektora leśno-drzewnego 
i jego łańcucha wartości, które jednak nie 
może prowadzić do systematycznego 
gromadzenia danych na szczeblu 
europejskim; apeluje o to, by wszystkie 
związane z lasami aspekty europejskich 
środków w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu były spójne ze strategią 
leśną UE po 2020 r., w szczególności w 
celu zapewnienia pozytywnego wpływu 
zrównoważonej gospodarki leśnej na 
społeczeństwo;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były spójne 
ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo;

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu, łącznie ze 
strategią ochrony różnorodności 
biologicznej, były spójne ze strategią leśną 
UE po 2020 r., w szczególności w celu 
zapewnienia pozytywnego wpływu 
zrównoważonej gospodarki leśnej na 
społeczeństwo oraz jej wkładu w 
osiągnięcie celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en
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Poprawka 298
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były spójne 
ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo;

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były spójne 
ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo, wraz z 
długoterminowymi i stabilnymi 
korzyściami dla klimatu i środowiska;

Or. en

Poprawka 299
Teuvo Hakkarainen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były 
spójne ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo;

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty były 
spójne ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo;
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Or. fi

Poprawka 300
Anna Deparnay-Grunenberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
wszystkie związane z lasami aspekty 
europejskich środków w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu były 
spójne ze strategią leśną UE po 2020 r., w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo;

15. podkreśla znaczenie popartego 
dowodami podejmowania decyzji w 
odniesieniu do strategii UE dotyczących 
lasów, sektora leśno-drzewnego i jego 
łańcucha wartości; apeluje o to, by 
strategia leśna UE po 2020 r. była spójna z 
Europejskim Zielonym Ładem, w 
szczególności w celu zapewnienia 
pozytywnego wpływu zrównoważonej 
gospodarki leśnej na społeczeństwo;

Or. en

Poprawka 301
Manuel Bompard

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że intensywnej 
gospodarki leśnej nie można pogodzić z 
europejskimi celami środowiskowymi, w 
szczególności w dziedzinie kryzysu 
klimatycznego i neutralności emisyjnej; 
zachęca wobec tego do ścisłego 
uregulowania zrębów zupełnych na 
działkach o powierzchni powyżej 0,5 ha; 
podkreśla katastrofalne skutki zrębów 
zupełnych dla różnorodności biologicznej 
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i zagęszczania gleby, ale również dla 
atrakcyjności mieszkaniowej i 
turystycznej; zachęca do zwrócenia się w 
stronę leśnictwa opartego na ponownym 
zalesianiu i naturalnym odnawianiu 
drzewostanów, z zastosowaniem pewnej 
„racjonalnej mechanizacji” technik 
pozyskiwania drewna;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do Komisji o 
zainwestowanie uzupełniających środków 
finansowych – dodatkowych względem 
budżetu już przydzielonego na program 
WPR – w ogólnounijne działania na rzecz 
zalesiania i ponownego zalesiania oraz o 
zastosowanie specjalnych dotacji na 
gospodarkę leśną i ochronę środowiska, 
aby zapewnić wkład w łagodzenie zmiany 
klimatu w ramach Zielonego Ładu do 
2050 r.;

Or. en


