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Amendamentul 1
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor din 11 decembrie 2019 privind 
Pactul verde european (COM(2019)0640) 
și Orientările politice ale Ursulei von der 
Leyen din 10 septembrie 2019,

eliminat

Or. fi

Amendamentul 2
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Raportul special 
al IPCC privind schimbările climatice 
deșertificarea și degradarea solului, 
gestionarea durabilă a terenurilor, 
securitatea alimentară și fluxurile de gaze 
cu efect de seră în cadrul ecosistemelor 
din 7 august 2019,

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
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Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european,

Or. en

Amendamentul 4
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Declarația de la 
New York privind pădurile, ratificată la 
23 iunie 2014 de Uniunea Europeană,

Or. fr

Amendamentul 5
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european și Rezoluția sa din 16 
ianuarie 2020 referitoare la cea de a 15-a 
reuniune a Conferinței părților (COP15) 
la Convenția privind diversitatea 
biologică,

Or. fr
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Amendamentul 6
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Regulamentul 
(UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
prevenirea și gestionarea introducerii și 
răspândirii speciilor alogene invazive și 
regulamentele consecutive de punere în 
aplicare cu actualizări ale listei de specii 
invazive, printre care se află și specii de 
arbori,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Raportul din 31 
mai 2019 de evaluare globală privind 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice al 
IPBES,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 6 b (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Raportul privind 
mediul european – situația actuală și 
perspective 2020: cunoștințe pentru 
tranziția către o Europă durabilă al 
Agenției Europene de Mediu, publicat la 4 
decembrie 2019,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 6 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European referitoare la 
cea de a 15-a reuniune a Conferinței 
părților (COP15) la Convenția privind 
diversitatea biologică,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 6 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere raportul special al 
Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) referitor la 
schimbările climatice, deșertificare, 
degradarea terenurilor, gestionarea 
durabilă a terenurilor, securitatea 
alimentară și fluxurile de gaze cu efect de 
seră din ecosistemele terestre,
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Or. en

Amendamentul 11
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 decembrie 2019 intitulată 
„Pactul ecologic european” 
(COM(2019)0640),

Or. en

Amendamentul 12
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Strategia UE în 
domeniul biodiversității,

Or. en

Amendamentul 13
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere strategia privind eliminat
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clima pentru 2050,

Or. fi

Amendamentul 14
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere evaluarea la 
jumătatea perioadei a Strategiei în 
domeniul biodiversității pentru 2020,

Or. en

Amendamentul 15
Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere concluziile 
Consiliului Agricultură și Pescuit din 17 
și 18 decembrie 2018 privind strategia 
actualizată a UE în domeniul 
bioeconomiei,

— având în vedere concluziile 
Consiliului din 29 noiembrie 2019 privind 
strategia actualizată a UE în domeniul 
bioeconomiei1a;

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

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 16 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere responsabilitățile 
care le revin statelor membre ale UE în 
temeiul Convenției privind diversitatea 
biologică (CBD), al Convenției-cadru a 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice (CCONUSC) și al Convenției 
Națiunilor Unite pentru combaterea 
deșertificării (UNCCD),

Or. en

Amendamentul 17
Michal Wiezik, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Referirea 16 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Hotărârea Curții 
în cauzele C-164/97 și C-165/97 1a,

_________________
1a Hotărârea Curții – Cauzele conexate C-
164/97 și C-165/97; disponibilă la adresa: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:6199
7CJ0164&rid=1

Or. en

Amendamentul 18
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Referirea 16 b (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere propunerea 
privind Legea climei 2a,
_________________
2a Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a cadrului 
pentru realizarea neutralității climatice și 
de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 (Legea europeană a climei).

Or. en

Amendamentul 19
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât angajamentele interne și 
internaționale ale UE privind, de exemplu, 
Pactul verde european, obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, 
Protocolul de la Kyoto, Acordul de la Paris 
și crearea unei societăți cu emisii zero vor 
fi imposibil de realizat fără beneficiile 
pentru climă și alte servicii ecosistemice 
oferite de păduri și de sectorul forestier;

A. întrucât angajamentele interne și 
internaționale ale UE privind, de exemplu, 
Pactul verde european, obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, 
Protocolul de la Kyoto, Acordul de la Paris 
și crearea unei societăți cu emisii zero vor 
fi imposibil de realizat fără obiective 
obligatorii mai ambițioase în domeniul 
climei și al mediului, în special în ceea ce 
privește conservarea și refacerea 
ecosistemelor forestiere;

Or. fr

Amendamentul 20
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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A. întrucât angajamentele interne și 
internaționale ale UE privind, de exemplu, 
Pactul verde european, obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, 
Protocolul de la Kyoto, Acordul de la Paris 
și crearea unei societăți cu emisii zero vor 
fi imposibil de realizat fără beneficiile 
pentru climă și alte servicii ecosistemice 
oferite de păduri și de sectorul forestier;

A. întrucât angajamentele interne și 
internaționale ale UE privind, de exemplu, 
Pactul verde european, obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, 
Protocolul de la Kyoto, Acordul de la Paris 
și neutralitatea climatică până în 2050 vor 
fi imposibil de realizat fără beneficiile 
captării carbonului, fără habitatele faunei 
sălbatice și alte servicii ecosistemice 
oferite de păduri și de sectorul forestier;

Or. en

Amendamentul 21
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât angajamentele interne și 
internaționale ale UE privind, de exemplu, 
Pactul verde european, obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, 
Protocolul de la Kyoto, Acordul de la Paris 
și crearea unei societăți cu emisii zero vor 
fi imposibil de realizat fără beneficiile 
pentru climă și alte servicii ecosistemice 
oferite de păduri și de sectorul forestier;

A. întrucât angajamentele interne și 
internaționale ale UE privind, de exemplu, 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) 
ale ONU, Protocolul de la Kyoto, Acordul 
de la Paris și crearea unei societăți cu 
emisii zero vor fi imposibil de realizat fără 
beneficiile pentru climă și alte servicii 
ecosistemice oferite de păduri și de 
sectorul forestier;

Or. fi

Amendamentul 22
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât angajamentele interne și 
internaționale ale UE privind, de exemplu, 
Pactul verde european, obiectivele de 

A. întrucât angajamentele interne și 
internaționale ale UE privind, de exemplu, 
Pactul verde european, obiectivele de 
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dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, 
Protocolul de la Kyoto, Acordul de la Paris 
și crearea unei societăți cu emisii zero vor 
fi imposibil de realizat fără beneficiile 
pentru climă și alte servicii ecosistemice 
oferite de păduri și de sectorul forestier;

dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, 
Protocolul de la Kyoto, Acordul de la Paris 
și crearea unei societăți cu emisii zero vor 
fi imposibil de realizat fără beneficiile 
pentru climă și alte servicii ecosistemice 
oferite de păduri;

Or. en

Amendamentul 23
Michal Wiezik, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât angajamentele interne și 
internaționale ale UE privind, de exemplu, 
Pactul verde european, obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, 
Protocolul de la Kyoto, Acordul de la Paris 
și crearea unei societăți cu emisii zero vor 
fi imposibil de realizat fără beneficiile 
pentru climă și alte servicii ecosistemice 
oferite de păduri și de sectorul forestier;

A. întrucât angajamentele interne și 
internaționale ale UE privind, de exemplu, 
Pactul verde european, obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, 
Protocolul de la Kyoto, Acordul de la Paris 
și crearea unei societăți cu emisii zero vor 
fi imposibil de realizat fără beneficiile 
pentru climă și alte servicii ecosistemice 
oferite de păduri;

Or. en

Amendamentul 24
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre, dar 
întrucât UE contribuie de mult timp, prin 

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, dar întrucât UE contribuie 
de mult timp, prin diferite legislații cum ar 
fi - dar fără a se limita la acestea - 
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politicile sale, la gestionarea durabilă a 
pădurilor (GDP) și la deciziile statelor 
membre privind pădurile;

Directivele privind păsările și habitatele, 
politica agricolă comună, Regulamentul 
privind exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură, Directiva privind energia din 
surse regenerabile, Regulamentul privind 
lemnul și Regulamentul privind 
asigurarea respectării legislației, 
guvernanță și schimburi comerciale în 
domeniul forestier, reglementând de fapt 
multe aspecte care vizează pădurile;

Or. en

Amendamentul 25
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre, dar întrucât 
UE contribuie de mult timp, prin politicile 
sale, la gestionarea durabilă a pădurilor 
(GDP) și la deciziile statelor membre 
privind pădurile;

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre, dar întrucât 
UE contribuie de mult timp, prin politicile 
sale, la gestionarea durabilă a pădurilor 
(GDP) și la deciziile statelor membre 
privind pădurile, punând astfel bazele unei 
mai bune coordonări între politicile 
naționale;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre, dar întrucât 
UE contribuie de mult timp, prin politicile 
sale, la gestionarea durabilă a pădurilor 
(GDP) și la deciziile statelor membre 
privind pădurile;

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre, dar întrucât 
UE contribuie de mult timp, prin politicile 
sale - unele dintre acestea având deja 
implicații asupra politicilor forestiere ale 
statelor membre - la gestionarea durabilă a 
pădurilor (GDP) și la deciziile statelor 
membre privind pădurile;

Or. en

Amendamentul 27
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre, dar 
întrucât UE contribuie de mult timp, prin 
politicile sale, la gestionarea durabilă a 
pădurilor (GDP) și la deciziile statelor 
membre privind pădurile;

B. întrucât tratatul nu face nicio 
referire la o politică forestieră comună și 
protecția pădurilor face parte, în mod 
intrinsec, din acțiunea pentru mediu în 
cazul căreia competența Comunității se 
întemeiază pe articolul 191 din tratat1a;

_________________
1a Hotărârea Curții în cauzele conexate C-
164/97 și C-165/97

Or. en

Amendamentul 28
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre, dar întrucât 
UE contribuie de mult timp, prin politicile 
sale, la gestionarea durabilă a pădurilor 
(GDP) și la deciziile statelor membre 
privind pădurile;

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre, dar întrucât 
UE contribuie de mult timp, prin politicile 
și orientările sale la gestionarea durabilă a 
pădurilor (GDP) și la deciziile statelor 
membre privind pădurile;

Or. ro

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre, dar întrucât 
UE contribuie de mult timp, prin politicile 
sale, la gestionarea durabilă a pădurilor 
(GDP) și la deciziile statelor membre 
privind pădurile;

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre, dar întrucât 
UE contribuie de mult timp, prin politicile 
sale, în principal prin politica de 
dezvoltare rurală, la gestionarea durabilă a 
pădurilor (GDP) și la deciziile statelor 
membre privind pădurile;

Or. en

Amendamentul 30
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul privind B. întrucât Tratatul privind 
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funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre, dar întrucât 
UE contribuie de mult timp, prin politicile 
sale, la gestionarea durabilă a pădurilor 
(GDP) și la deciziile statelor membre 
privind pădurile;

funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE și, prin urmare, UE nu are 
competențe în ceea ce privește politicile 
statelor membre în domeniul forestier, dar 
întrucât UE contribuie de mult timp, prin 
politicile sale, la gestionarea durabilă a 
pădurilor (GDP) și la deciziile statelor 
membre privind pădurile;

Or. fi

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre, dar întrucât 
UE contribuie de mult timp, prin politicile 
sale, la gestionarea durabilă a pădurilor 
(GDP) și la deciziile statelor membre 
privind pădurile;

B. întrucât Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene nu face 
nicio referire la o politică forestieră 
comună a UE, iar responsabilitatea pentru 
păduri revine statelor membre; întrucât, în 
consecință, instituțiile europene nu au 
competența de a adopta nicio normă 
obligatorie din punct de vedere juridic 
privind sectorul forestier;

Or. fr

Amendamentul 32
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât încercările Comisiei de a 
influența politica în domeniul forestier, 
care este o competență exclusivă a statelor 
membre, sub pretextul, printre altele, al 
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promovării biodiversității, eventual sub 
forma unor noi obiective de protecție la 
nivel local, care ar putea avea efecte 
negative asupra climei și mediului în 
statele membre, care își gestionează 
pădurile în mod adecvat, constituie motive 
de îngrijorare;

Or. fi

Amendamentul 33
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Uniunea Europeană ar 
trebui să introducă o strategie mai bine 
coordonată pentru a aborda riscurile 
sporite la care pădurile și serviciile 
ecosistemice ale acestora vor fi în mod 
inevitabil expuse în următorii ani, precum 
și pentru a îmbunătăți reziliența pădurilor 
la schimbările climatice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât aproximativ 40 % din 
pădurile din UE aparțin domeniului 
public, statele membre au obligația de a 
oferi un exemplu de gestionare durabilă a 
propriilor păduri aflate în proprietatea 
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statului pentru binele public;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât numai 26 % din speciile 
forestiere și 15 % din habitatele forestiere 
se află într-un stadiu corespunzător de 
conservare;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât pădurile europene absorb 
și stochează aproximativ 10 % din emisiile 
de carbon ale UE, contribuind astfel la 
eforturile de atenuare a schimbărilor 
climatice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât există exploatări forestiere 
ilegale în curs și în UE3a;
_________________
3a De exemplu, în România, Suedia, 
Polonia 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing%20note%20May-
June%202019_Final.pdf și 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing_Note_April_-
_May_2018_Public_version.pdf

Or. en

Amendamentul 38
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât pădurile constituie un 
ecosistem circular care are la bază 
reciclarea completă a materiei și a 
nutrienților din cadrul său, întrucât orice 
formă de gestionare activă se bazează pe 
exploatarea resurselor provenite din acest 
ecosistem, ceea ce afectează în mod 
inevitabil și în mod negativ funcționarea, 
structura și biodiversitatea acestuia;

Or. en

Amendamentul 39
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Considerentul Bd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Bd. întrucât, pentru a menține 
potențialul biodiversității pădurilor și 
funcționalitatea acestora la un nivel 
maxim, împreună cu nevoia de atenuare a 
schimbărilor climatice, este absolut 
necesar ca o parte din zonele forestiere să 
fie protejate de orice formă de intervenție 
umană activă;

Or. en

Amendamentul 40
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pădurile și întregul lanț 
valoric forestier sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea în continuare a bioeconomiei 
circulare, deoarece creează locuri de 
muncă, asigură bunăstarea economică în 
zonele rurale și urbane, asigură servicii de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, oferă 
beneficii pentru sănătate și protejează 
biodiversitatea și perspectivele zonelor 
montane și rurale,

C. întrucât pădurile și întregul lanț 
valoric forestier sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea în continuare a bioeconomiei 
circulare, deoarece creează locuri de 
muncă, asigură bunăstarea economică în 
zonele rurale și urbane, asigură servicii de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, oferă 
beneficii pentru sănătate și protejează 
biodiversitatea și perspectivele zonelor 
montane și rurale, bioeconomia 
îmbunătățind, în plus, autonomia 
Uniunii,

Or. fi

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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C. întrucât pădurile și întregul lanț 
valoric forestier sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea în continuare a bioeconomiei 
circulare, deoarece creează locuri de 
muncă, asigură bunăstarea economică în 
zonele rurale și urbane, asigură servicii de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, oferă 
beneficii pentru sănătate și protejează 
biodiversitatea și perspectivele zonelor 
montane și rurale,

C. întrucât pădurile și întregul lanț 
valoric forestier sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea în continuare a bioeconomiei 
circulare, deoarece creează locuri de 
muncă, asigură bunăstarea economică în 
zonele rurale și urbane, asigură servicii de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, oferă 
beneficii pentru sănătate, protejează 
biodiversitatea și perspectivele zonelor 
montane și rurale și combat deșertificarea,

Or. en

Amendamentul 42
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pădurile și întregul lanț 
valoric forestier sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea în continuare a bioeconomiei 
circulare, deoarece creează locuri de 
muncă, asigură bunăstarea economică în 
zonele rurale și urbane, asigură servicii de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, oferă 
beneficii pentru sănătate și protejează 
biodiversitatea și perspectivele zonelor 
montane și rurale,

C. întrucât lanțul valoric forestier 
creează locuri de muncă, asigură 
bunăstarea economică în zonele rurale și 
urbane și este esențial pentru perspectivele 
zonelor montane și rurale, și întrucât 
pădurile asigură servicii de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
efectelor acestora, oferă beneficii pentru 
sănătate și adăpostesc biodiversitatea și 
speciile protejate,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pădurile și întregul lanț 
valoric forestier sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea în continuare a bioeconomiei 
circulare, deoarece creează locuri de 
muncă, asigură bunăstarea economică în 
zonele rurale și urbane, asigură servicii de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, oferă 
beneficii pentru sănătate și protejează 
biodiversitatea și perspectivele zonelor 
montane și rurale,

C. întrucât pădurile și întregul lanț 
valoric forestier sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea în continuare a bioeconomiei 
circulare, deoarece creează locuri de 
muncă, asigură bunăstarea economică în 
zonele rurale și urbane, asigură servicii de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, oferă 
beneficii pentru sănătate și protejează 
biodiversitatea și perspectivele zonelor 
montane, insulare și rurale,

Or. en

Amendamentul 44
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pădurile și întregul lanț 
valoric forestier sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea în continuare a bioeconomiei 
circulare, deoarece creează locuri de 
muncă, asigură bunăstarea economică în 
zonele rurale și urbane, asigură servicii 
de adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, oferă 
beneficii pentru sănătate și protejează 
biodiversitatea și perspectivele zonelor 
montane și rurale,

C. întrucât se solicită ca strategia 
Uniunii Europene în domeniul forestier să 
contribuie în mod eficient la exploatarea 
rațională și durabilă a pădurilor, la 
refacerea planificată a acestora și la 
protecția lor efectivă în beneficiul 
generațiilor prezente și viitoare, la 
educația cetățenilor în spiritul unei 
responsabilități sporite în ceea ce privește 
utilizarea echilibrată și cumpătată a 
pădurii, care reprezintă o parte 
importantă a bogățiilor naturale ale 
Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 45
Michal Wiezik, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Considerentul C



AM\1207223RO.docx 23/158 PE650.371v02-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pădurile și întregul lanț 
valoric forestier sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea în continuare a bioeconomiei 
circulare, deoarece creează locuri de 
muncă, asigură bunăstarea economică în 
zonele rurale și urbane, asigură servicii de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, oferă 
beneficii pentru sănătate și protejează 
biodiversitatea și perspectivele zonelor 
montane și rurale,

C. întrucât pădurile și întregul lanț 
valoric forestier sunt fundamentale pentru 
dezvoltarea în continuare a economiei 
circulare, deoarece creează locuri de 
muncă, asigură bunăstarea economică în 
zonele rurale și urbane, asigură servicii de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, oferă 
beneficii pentru sănătate și protejează 
biodiversitatea și perspectivele zonelor 
montane și rurale,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât pădurile riverane au de 
jucat un rol foarte important, oferind 
protecție naturală împotriva creșterii 
nivelului apei în timpul inundațiilor, dar 
și în ceea ce privește menținerea 
umidității într-o situație de creștere a 
temperaturii globale; întrucât pădurile 
joacă un rol esențial în conservarea 
biodiversității, dar au, de asemenea, 
tendința de a absorbi, printre altele, 
reziduurile minerale agricole prin 
intermediul apei subterane, limitând astfel 
expunerea râurilor la factori poluanți; 
întrucât în unele state membre au existat 
unele proiecte regionale de replantare a 
pădurilor riverane la cel puțin câțiva 
metri de malul râului,

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât cercetarea de înaltă 
calitate finanțată adecvat, inovarea, 
colectarea de informații, întreținerea și 
dezvoltarea bazelor de date, cele mai bune 
practici și schimbul de cunoștințe sunt 
extrem de importante pentru viitorul 
pădurilor multifuncționale ale UE și 
pentru întregul lanț valoric forestier, 
având în vedere așteptările din ce în ce 
mai mari care le vizează și nevoia de a da 
curs oportunităților și provocărilor 
multiple cu care se confruntă societatea,

Or. en

Amendamentul 48
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât se preconizează că riscul 
de incendii forestiere determinate de 
condițiile meteorologice va crește 
semnificativ odată cu schimbările 
climatice în majoritatea regiunilor 
europene, în special în Europa de Vest și 
Europa Centrală, conducând la o 
extindere către nord a zonelor cu pericol 
moderat de incendiu, cel mai mare pericol 
absolut concentrându-se în jurul zonei 
mediteraneene; întrucât acest risc este 
mai pronunțat în cazul scenariilor cu 
emisii mai ridicate decât în cazul celor cu 
emisii mai scăzute1a,
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_________________
1a 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/bitstream/JRC108974/jrc108974_fin
al.pdf

Or. en

Amendamentul 49
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât amploarea schimbărilor 
climatice va conduce la o migrație 
semnificativă a speciilor forestiere 
europene, la o mortalitate crescută a 
arborilor, punând astfel în pericol toate 
interacțiunile biotice, la modificarea 
structurii florei microbiene a solului, 
determinând astfel scăderea fertilității 
acestuia, precum și la proliferarea 
organismelor dăunătoare arborilor;

Or. fr

Amendamentul 50
Michal Wiezik, Maria Noichl, Martin Häusling

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât declinul continuu al 
biodiversității a avut consecințe negative 
asupra furnizării multor servicii 
ecosistemice de-a lungul ultimelor 
decenii, întrucât aceste declinuri s-au 
produs parțial din cauza practicilor 
intensive din domeniul agriculturii și al 
silviculturii, întrucât scăderea continuă a 
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nivelului de reglementare a serviciilor 
poate avea consecințe negative asupra 
calității vieții4a,
_________________
4a  IPBES(2018): Rezumatul pentru 
factorii de decizie al Raportului de 
evaluare regională privind biodiversitatea 
și serviciile ecosistemice pentru Europa și 
Asia Centrală, al Platformei 
interguvernamentale științifico-politice 
privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice. 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 și 
M.Christie (eds.). Secretariatul IPBES, 
Bonn, Germania. Disponibil la adresa: 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_6
_15_add.4_eca_english.pdf

Or. en

Amendamentul 51
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât oamenii de știință din 
domeniul climei sunt de acord cu faptul 
că reducerea emisiilor rezultate din 
procesul de ardere, realizată simultan cu 
scăderea nivelului de dioxid de carbon 
atmosferic prin creșterea suprafețelor 
împădurite, este esențială pentru 
atingerea obiectivelor de reducere a 
emisiilor globale de dioxid de carbon cu 
45 % până în 2030 față de nivelurile din 
2010, astfel cum recomandă Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
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climatice în raportul său special din 2018 
intitulat „Încălzirea globală cu 1,5° C”,

Or. en

Amendamentul 52
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât pădurile reprezintă 
patrimoniul nostru natural pe care trebuie 
să îl conservăm și să îl întreținem, 
gestionarea corespunzătoare a acestui 
patrimoniu fiind esențială pentru ca 
acesta să se dezvolte, să genereze 
biodiversitate, bogăție pe plan economic, 
turistic și social;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Fondul pentru dezvoltare 
rurală a pus la dispoziție, în cadrul PAC, 
instrumente și resurse pentru a sprijini 
sectorul forestier și întrucât acesta ar 
trebui să asigure în continuare acest 
sprijin în cadrul PAC post-2020, prin 
acordarea unei atenții deosebite 
gestionării durabile a pădurilor (GDP),

Or. en
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Amendamentul 54
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât în UE există 16 milioane 
de proprietari privați de păduri, care dețin 
aproximativ 60 % din pădurile din UE; 
întrucât dimensiunea medie a pădurilor 
aflate în proprietate privată este de 13 
hectare, în timp ce aproximativ două 
treimi din proprietarii privați de păduri 
dețin mai puțin de 3 hectare de pădure,

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât pădurile gestionate în 
mod durabil sunt extrem de importante 
pentru garantarea locurilor de muncă în 
zonele rurale, reprezentând un beneficiu 
pentru sănătatea umană și având, în 
același timp, o contribuție vitală la 
protejarea mediului și a biodiversității,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât măsurile din domeniul 
forestier de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea sunt 
interconectate și întrucât în cadrul acestor 
măsuri chestiunile trebuie să fie 
echilibrate, iar sinergiile între ele trebuie 
să fie încurajate, în special în cadrul 
strategiilor și planurilor de adaptare ale 
statelor membre,

Or. en

Amendamentul 57
Álvaro Amaro

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât pădurile europene și 
situațiile în care se află acestea sunt 
diferite și, prin urmare, trebuie gestionate 
în mod diferit, dar întotdeauna în scopul 
îmbunătățirii funcțiilor lor economice, 
sociale și de mediu,

Or. pt

Amendamentul 58
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât politicile naționale 
existente în materia pădurilor și a 
gestionării acestora reflectă, în prezent, 
un cadru fragmentat, incoerent și în 
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prezent insuficient coordonat la nivelul 
Uniunii;

Or. ro

Amendamentul 59
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât regiunile ultraperiferice 
conțin rezervoare de biodiversitate foarte 
bogate și întrucât este fundamentală 
conservarea acestora,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât declinul biodiversității 
pădurilor are consecințe ecologice, 
economice și sociale semnificative,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât accesul la terenurile 
forestiere naturale și/sau la produsele 
forestiere constituie un element esențial 
pentru unele rase autohtone și locale de 
animale domestice sau semidomestice, 
care au o valoare socioeconomică și 
culturală ridicată, precum porcul din 
Balcanii de Est sau porcul iberic negru; 
întrucât calitatea produselor provenite de 
la aceste animale depinde în mare măsură 
de prezența ghindelor și a altor produse 
forestiere, motiv pentru care este 
fundamental să se permită accesul 
crescătorilor la condițiile necesare pentru 
creșterea animalelor respective,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât calitatea solului joacă un 
rol crucial în furnizarea de servicii 
ecosistemice, cum ar filtrarea și stocarea 
apei și, în consecință, protecția împotriva 
inundațiilor și a secetei, sechestrarea CO2, 
biodiversitatea și creșterea biomasei; 
întrucât îmbunătățirea calității solului, de 
exemplu, în unele regiuni, prin 
transformarea pădurilor de conifere în 
păduri permanente de foioase, este un 
proces dificil din punct de vedere 
economic, care se derulează pe o perioadă 
de zeci de ani,

Or. en
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Amendamentul 63
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât dezvoltarea pădurilor 
existente într-o asemenea măsură încât să 
își atingă potențialul de sechestrare 
biologică a carbonului optimizează 
eliminarea dioxidului de carbon, limitând 
totodată schimbările climatice și 
protejând biodiversitatea, solul, aerul, 
pământul și apa; întrucât pădurile 
stochează mai mult dioxid de carbon pe 
acru pe an pe măsură ce îmbătrânesc, în 
special după atingerea vârstei maturității 
de 50 de ani; întrucât pădurile stochează 
de aproximativ 2,5 ori mai mult carbon în 
soluri decât în biomasa arborilor1a,
_________________
1a Bruno De Vos et al., Benchmark values 
for forest soil carbon stocks in Europe: 
Results from a large scale forest soil 
survey (Valori de referință pentru 
stocurile de carbon din solul forestier din 
Europa: rezultate dintr-un sondaj amplu 
privind solul forestier, Geoderma, 
volumele 251–252, august 2015, paginile 
33-46).

Or. en

Amendamentul 64
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât extinderea suprafeței 
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forestiere în Europa trebuie să fie însoțită 
în mod obligatoriu de gestionarea și 
întreținerea pădurilor noastre; întrucât 
pădurile europene sunt bogate în 
diversitate și întrucât, prin strategia 
forestieră, vor trebui susținute zone 
forestiere care adesea sunt foarte diferite, 
în funcție de statele membre, de specii, de 
dimensiuni sau de metodele de exploatare 
a exploatațiilor forestiere;

Or. fr

Amendamentul 65
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât rolul esențial al 
gestionării durabile a pădurilor ar trebui 
promovat în cadrul societății europene, 
care este din ce în ce mai deconectată de 
domeniul pădurilor și al silviculturii, 
subliniind multiplele beneficii pe care 
pădurile le oferă din punct de vedere 
economic, social și ecologic, precum și 
din punct de vedere cultural și istoric,

Or. en

Amendamentul 66
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât, pe lângă faptul că 
pădurile contribuie la sechestrarea 
carbonului, acestea au efecte benefice 
asupra climei, atmosferei, conservării 
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biodiversității, regimului râurilor și al 
corpurilor de apă, protejează solul de 
eroziunea provocată de ape și de vânt, 
având și alte proprietăți naturale utile;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât aproape 23 % din pădurile 
europene se regăsesc în siturile din cadrul 
Natura 2000, această proporție depășind 
valoarea de 50 % în unele state membre, 
și întrucât aproape jumătate din 
habitatele naturale din zonele din cadrul 
Natura 2000 sunt păduri,

Or. en

Amendamentul 68
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât gestionarea activă 
exercită efecte negative asupra unor 
atribute importante ale ecosistemelor 
forestiere, în principal asupra cantității și 
calității lemnului mort și asupra etapelor 
serale timpurii și târzii ale pădurilor,

Or. en
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Amendamentul 69
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât pădurile primare 
reprezintă rezervoare de biodiversitate 
unice și au o capacitate de sechestrare a 
carbonului mai mare decât cea a 
pădurilor secundare; întrucât pădurea 
Bialowieza este o regiune indispensabilă 
pentru conservarea biodiversității, în 
special datorită dimensiunilor sale, 
statutului său de zonă protejată și de 
pădure neperturbată prin însăși natura 
sa; întrucât pădurea Bialowieza este 
înscrisă pe lista patrimoniului mondial 
UNESCO și este recunoscută de aceasta 
drept rezervație a biosferei;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât pădurile cu o valoare de 
conservare ridicată (păduri HCV) joacă 
un rol esențial în conservarea habitatelor 
vulnerabile, dar și în consolidarea științei; 
întrucât unele state membre ale UE au 
adoptat politici specifice privind pădurile 
cu o valoare de conservare ridicată, ceea 
ce este un lucru lăudabil; întrucât 
valoarea adăugată a acestor păduri nu 
poate fi comparată sau măsurată din 
punct de vedere economic, ceea ce face 
uneori dificilă înțelegerea acesteia de 
către proprietarii de păduri, motiv pentru 
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care, în viitor, ar putea fi conceput un fel 
de mecanism de compensare, dacă și unde 
este cazul,

Or. en

Amendamentul 71
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât ratele ridicate de extincție 
a speciilor forestiere înalt specializate, 
observate frecvent în cazul pădurilor 
gestionate, contrazic ideea durabilității 
unei astfel de gestionări, în special în 
contextul pilonului de mediu, și pun sub 
semnul întrebării compatibilitatea 
gestionării active și conservarea pădurilor 
pentru cazurile în care biodiversitatea 
pădurilor în toată complexitatea ei și, în 
special, cele mai amenințate specii fac 
obiectul unor măsuri de conservare,

Or. en

Amendamentul 72
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât plantațiile gestionate care 
sunt recoltate periodic stochează mult mai 
puțin carbon deoarece vârsta și 
dimensiunea arborilor sunt menținute la 
un nivel scăzut2a; întrucât plantațiile sunt 
deseori monoculturi și sechestrează mai 
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puțin carbon într-un ritm mai lent decât 
pădurile intacte care dispun de o mai 
mare diversitate de specii de arbori, care 
sunt alcătuite, în cea mai mare parte, din 
specii endemice europene și care prezintă 
rate mai mari de sechestrare biologică a 
carbonului2b,
_________________
2a Harmon et al (1990): Effects on carbon 
storage of conversion of old-growth 
forests to young forests [Efectele 
transformării pădurilor seculare în păduri 
tinere asupra stocării carbonului, Știință, 
9 februarie 1990; 247(4943):699-702]. 
John Sterman et al. (2018): Does 
replacing coal with wood lower CO2 
emissions? Dynamic lifecycle analysis of 
wood bioenergy, Environmental Research 
Letters (Înlocuirea cărbunelui cu lemnul 
scade emisiile de CO2? O analiză 
dinamică a ciclului de viață al lemnului 
utilizat în producerea bioenergiei, Scrisori 
de cercetare în domeniul ecologic), 
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1
748-9326/ aaa512/meta
2b Liu, Y., M. Kumar, G.G. Katul și A. 
Porporato (2018): Reduced resilience as a 
potential early warning signal of forest 
mortality (Reziliența redusă ca potențial 
semnal de avertizare timpurie în legătură 
cu mortalitatea forestieră). Ecological 
Society of America Annual Meeting 
(Reuniunea anuală a Societății Ecologice 
din America), 5-10 august 2018, New 
Orleans, Louisiana. 

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât, potrivit ultimelor 
estimări, s-a constatat că numai 26 % din 
speciile forestiere și 15 % din habitatele 
forestiere se aflau într-un stadiu 
corespunzător de conservare1a,
_________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/themes/biodive
rsity/forests/forest-dynamics-in-europe-
and

Or. en

Amendamentul 74
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât proiectele de conversie a 
cărbunelui în biomasă, aflate în prezent 
în curs de desfășurare în UE, ar elibera 
67 MT de CO2 pe an și ar necesita tăierea 
pădurilor de pe o suprafață de 
aproximativ 2 700 km2 în fiecare an, 
generând totodată doar 64 TWh de 
energie electrică, ceea ce reprezintă mai 
puțin de 2 % din producția de energie 
electrică a UE,

Or. en

Amendamentul 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
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Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât pădurile pot fi surse atât 
de produse forestiere primare, cum ar fi 
lemnul, cât și de produse secundare 
valoroase, cum ar fi ciupercile, trufele, 
ierburile, mierea și fructele de pădure, 
care sunt foarte importante pentru 
activitățile economice desfășurate în 
unele regiuni ale Uniunii,

Or. en

Amendamentul 76
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât pădurile europene joacă 
un rol important în ceea ce privește 
îmbunătățirea mediului, dezvoltarea 
economiei, satisfacerea nevoilor statelor 
membre de produse din lemn și creșterea 
gradului de bunăstare a populației;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât este clar că pădurile 
seculare, pădurile de arboret mixt și 
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agrosilvicultura oferă beneficii în materie 
de climă, biodiversitate și reziliență mai 
mari decât cele oferite de plantațiile 
forestiere,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât cererea de spații naturale 
sălbatice autentice la nivel mondial este în 
creștere, iar sprijinul public pentru o 
protecție strictă a ecosistemelor forestiere 
a crescut semnificativ,

Or. en

Amendamentul 79
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât utilizarea lemnului ca 
biomasă pentru producția de energie 
creează emisii mai mari de CO2 pe 
unitatea de energie decât cărbunele, din 
cauza unei densități energetice mai 
scăzute, a unor emisii mai mari provenite 
din lanțul de aprovizionare și a unei 
conversii mai puțin eficiente a căldurii 
produse prin ardere în energie electrică; 
întrucât biomasa lemnoasă este utilizată 
într-un mod mai eficient decât energia 
pentru a produce căldură,
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Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât agrosilvicultura, definită 
ca un ansamblu de sisteme de utilizare a 
terenurilor în cadrul cărora arborii sunt 
crescuți, în asociere cu agricultura, pe 
aceeași unitate de terenuri, este o suită de 
sisteme de gestionare a terenurilor, care 
stimulează productivitatea globală, 
generează mai multă biomasă, mențin și 
refac solurile și oferă o serie de servicii 
ecosistemice valoroase,

Or. en

Amendamentul 81
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât pădurile au un rol 
multifuncțional și este nevoie de mult 
timp pentru ca acestea să se formeze, 
importanța asigurării unei bune 
diversități a speciilor face ca utilizarea 
durabilă, conservarea și înmulțirea 
resurselor forestiere să fie o sarcină de 
importanță europeană;

Or. fr
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Amendamentul 82
Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika Beňová, Paolo De 
Castro, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât vânătoarea responsabilă 
din punct de vedere social și ecologic 
joacă, de asemenea, un rol important în 
mediul forestier și în regiunile 
semiîmpădurite prin controlul vânatului 
sau al răspândirii bolilor la animalele 
vânate, cum ar fi pesta porcină africană,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât apar noi opțiuni de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a efectelor acestora, printre care 
și proforestarea 5a,

_________________
5a proforestarea – creșterea suprafețelor 
împădurite existente intacte până când 
acestea își ating potențialul ecologic, 
astfel cum apare termenul în lucrarea lui 
William R. Moomaw, 2019: Intact Forests 
in the United States: Proforestation 
Mitigates Climate Change and Serves the 
Greatest Good (Pădurile intacte din 
Statele Unite: proforestarea atenuează 
schimbările climatice și servește binelui 
suprem). În Frontiers in Forests and 
Global Change.

Or. en
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Amendamentul 84
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cf. întrucât ciclurile medii de viață 
recunoscute pentru produsele lemnoase 
sunt de 50 de ani pentru construcții, 8 ani 
pentru panourile din lemn și un an pentru 
energie, căldură sau hârtie; întrucât, un 
arbore nou are nevoie, în medie, de 40 de 
ani pentru a sechestra cantitatea de dioxid 
de carbon echivalentă cu cea degajată în 
atmosferă de produsele lemnoase 
provenite dintr-un arbore recoltat; 
întrucât oamenii de știință din domeniul 
climei estimează că este necesar să se 
limiteze schimbările climatice în 
următorii 12 ani pentru ca încălzirea 
globală să se mențină sub valoarea de 
2° C,

Or. en

Amendamentul 85
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cf. întrucât terenurile agricole 
europene ar putea stoca peste 1500 de 
milioane de tone de carbon1 a prin 
trecerea la agrosilvicultură, la plantarea 
de garduri vii, la semănatul direct în 
miriște și la acoperirea vegetală; întrucât 
agrosilvicultura reprezintă 90 % din acest 
potențial; întrucât agrosilvicultura are un 
impact pozitiv asupra protejării solului, 
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asupra conservării calității apei și a 
biodiversității;
_________________
1a www.agroforesterie.fr › agroforesterie-
et-PAC-fevrier-2013 

Or. fr

Amendamentul 86
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cf. întrucât dispozițiile 
Regulamentului LULUCF6a acceptă 
faptul că rezervorul de carbon de lemn 
mort din păduri este similar cu cel din 
produsele lemnoase recoltate cu cicluri de 
viață îndelungate, întrucât carbonul 
acestuia nu este supus unei oxidări 
instantanee, în timp ce lemnul mort 
constituie microhabitate esențiale de care 
sunt dependente o serie de specii, inclusiv 
speciile protejate;
_________________
6a Regulamentul (UE) 2018/841 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 30 mai 2018.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Cf. întrucât pădurile joacă un rol 
fundamental în combaterea eroziunii 
solului, dar și în deșertificarea maselor 
terestre; întrucât studiile arată că arborii 
din parcuri și din mediul urban au un 
efect pozitiv asupra menținerii 
temperaturilor la un nivel mai scăzut în 
comparație cu zonele fără arbori,

Or. en

Amendamentul 88
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Cg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cg. întrucât exploatarea forestieră și 
industria lemnului se numără printre 
sectoarele industriale cele mai periculoase 
și generează numeroase accidente de 
muncă, boli profesionale și o vârstă de 
pensionare timpurie; întrucât expunerea 
la praful de lemn reprezintă un risc major 
pentru sănătatea milioanelor de lucrători 
din industria lemnului, aflându-se la baza 
bolilor respiratorii și dermatologice și 
fiind cea de a doua cauză principală a 
cancerelor profesionale;

Or. fr

Amendamentul 89
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul Cg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cg. întrucât, în Raportul său de 
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evaluare globală privind biodiversitatea și 
serviciile ecosistemice din 2019, 
Platforma interguvernamentală 
științifico-politică privind biodiversitatea 
și serviciile ecosistemice concluzionează 
că 25 % din speciile animale și vegetale 
deopotrivă sunt amenințate și că un 
milion de specii sunt în pericol de 
dispariție,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cg. întrucât, în actuala perioadă de 
programare (2014-2020), în cadrul PAC 
există măsuri menite să ajute actorii 
economici să consolideze capacitățile în 
ceea ce privește gestionarea silviculturii,

Or. en

Amendamentul 91
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Considerentul Cg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cg. întrucât propunerea privind legea 
climei are în vedere asumarea unor 
obiective mai ambițioase fără a 
îmbunătăți și a corecta normele care 
reglementează uniunea energetică a UE și 
acțiunile climatice,

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ch (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ch. întrucât unele regiuni forestiere 
au fost invadate masiv de dăunători și 
insecte precum viermii de lemn și diverse 
ciuperci; întrucât populațiile naturale din 
pădurile de castani au fost invadate într-o 
măsură considerabilă de Cryphonectria 
parasitica, care reprezintă o amenințare 
serioasă pentru supraviețuirea acestor 
populații, dar care amenință și activitățile 
umane conexe, precum producția și 
culegerea de castane pe termen lung,

Or. en

Amendamentul 93
Michal Wiezik, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Considerentul Ch (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ch. întrucât efectul pe termen scurt al 
exploatărilor forestiere asupra climei este 
unul negativ13a, întrucât potențiala 
refacere viitoare a sitului exploatat nu 
permite o utilizare imediată și pe termen 
scurt în perioada critică care ne-a mai 
rămas pentru a acționa și, ca atare, nu ar 
trebui considerată drept argument în 
politica privind clima și în politica 
forestieră până în 2050,
_________________
13a G. Englund,; S.-O. Holm;B.-G. 
Jonsson, D. van der Spoel, 2019: The 
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climate benefit of reduced forest 
harvesting is enormous (Beneficiul pentru 
climă al reducerii nivelului de recoltare a 
resurselor forestiere este enorm).

Or. en

Amendamentul 94
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Considerentul Ch (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ch. întrucât arborii de dimensiuni 
mari și pădurile intacte, mai vechi asigură 
un habitat esențial care lipsește din 
pădurile mai tinere, gestionate; întrucât, 
în 2017, s-a constatat că doar 26 % din 
speciile forestiere și 15 % din habitatele 
forestiere se aflau într-un stadiu 
corespunzător de conservare și nu indicau 
nicio tendință de îmbunătățire,

Or. en

Amendamentul 95
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Ch (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ch. întrucât condițiile de muncă în 
domeniul exploatării forestiere au fost 
îmbunătățite ca urmare a mecanizării, 
însă, în același timp, utilajele forestiere 
deteriorează vegetația din împrejurimi și 
contribuie la degradarea solului;

Or. fr
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Amendamentul 96
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul Ch (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ch. întrucât moleculele de carbon CO2 
din atmosferă nu diferă în funcție de 
originea lor,

Or. en

Amendamentul 97
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul Ci (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ci. întrucât schimbările climatice 
modifică capacitatea de creștere a 
pădurilor și sporesc frecvența și gravitatea 
secetei, a inundațiilor și a incendiilor și 
favorizează apariția unor dăunători și boli 
noi care afectează pădurile din UE; 
întrucât ecosistemele intacte au o 
capacitate mai mare de a depăși factorii 
de stres din mediul înconjurător, inclusiv 
schimbările climatice, decât ecosistemele 
degradate, deoarece au proprietăți 
inerente care le permit să își maximizeze 
capacitatea de adaptare3a,
_________________
3a James E. Watson et al (2018): The 
exceptional value of intact forest 
ecosystems (Valoarea excepțională a 
ecosistemelor forestiere intacte). În 
Nature Ecology & Evolution.
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Or. en

Amendamentul 98
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Ci (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ci. întrucât se recurge din ce în ce 
mai mult la lucrătorii detașați pe 
șantierele forestiere; întrucât condițiile în 
care lucrătorii detașați își desfășoară 
activitatea pe șantierele forestiere sunt 
dificile și periculoase, în special în cazul 
lucrărilor de tăiere a arborilor; întrucât 
frauda socială determinată de utilizarea 
lucrătorilor detașați în industria forestieră 
este semnificativă;

Or. fr

Amendamentul 99
Ivo Hristov, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Considerentul Ci (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ci. întrucât, în prezent, există sisteme 
globale de certificare voluntare pentru 
certificarea practicilor forestiere 
responsabile, cum ar fi Forestry 
Stewardship Council (FSC); întrucât, 
până în prezent, 11 state membre ale UE, 
împreună cu alte 45 de state sau teritorii, 
au introdus sistemul de certificare FSC,

Or. en

Amendamentul 100
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Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Considerentul Cj (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cj. întrucât doborârea în exces a 
arborilor a condus la dispariția unui 
număr semnificativ de specii; întrucât 
proiectul colaborativ european intitulat 
FunDivEUROPE, care implică 29 de 
echipe de cercetare ce utilizează date 
provenind de la peste 200 de parcele din 
pădurile din șase țări europene, a 
demonstrat că omogenizarea biotică are 
un impact negativ asupra capacității 
pădurilor de a furniza beneficii 
ecosistemice multiple; întrucât acestea 
recomandă prevenirea invadării cu specii 
exotice și utilizarea unei varietăți mai 
mari de arbori pentru pădurile plantate, 
pentru a promova multifuncționalitatea 
pădurilor, permițând astfel îndeplinirea 
unei triple cerințe de mediu, economice și 
sociale;

Or. fr

Amendamentul 101
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul Cj (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cj. întrucât diferitele tipuri de tăieri 
au un impact diferit asupra capacităților 
pădurilor de stocare a dioxidului de 
carbon, asupra calității solului și asupra 
stadiului de conservare, tăierea rasă a 
unor suprafețe extinse fiind metoda cea 
mai dăunătoare, deoarece aceasta elimină 
o mare parte din materia organică și din 
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rădăcinile din sol, determină eliberarea 
carbonului din sol și deteriorează 
semnificativ structura complexă a pădurii 
și ecosistemele dependente ale acesteia,

Or. en

Amendamentul 102
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Considerentul Ck (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ck. întrucât datele disponibile privind 
pădurile la nivelul UE sunt incomplete și 
de calitate diferită, împiedicând 
capacitatea de coordonare la nivelul UE 
în ceea ce privește gestionarea pădurilor,

Or. en

Amendamentul 103
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Considerentul Cl (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cl. întrucât există exploatări forestiere 
ilegale în curs și în UE4a,
_________________
4a De exemplu, în România, Suedia, 
Polonia 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
df/Briefing%20note%20May-
June%202019_Final.pdf și 
https://ec.europa.eu/environment/forests/p
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df/Briefing_Note_April_-
_May_2018_Public_version.pdf

Or. en

Amendamentul 104
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Trecutul – un bilanț al succeselor și 
provocărilor recente în cadrul aplicării

Situația pădurilor din UE și punerea în 
aplicare a Strategiei UE pentru păduri

Or. en

Amendamentul 105
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută publicarea raportului 
Comisiei intitulat „Progresele înregistrate 
în implementarea strategiei UE pentru 
păduri «O nouă strategie a UE pentru 
păduri: în beneficiul pădurilor și al 
sectorului forestier»” (COM(2018)0811);

1. ia act de publicarea raportului 
Comisiei intitulat „Progresele înregistrate 
în implementarea strategiei UE pentru 
păduri «O nouă strategie a UE pentru 
păduri: în beneficiul pădurilor și al 
sectorului forestier»” (COM(2018)0811);

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută acțiunile întreprinse de 
statele membre și de Comisie în vederea 
îndeplinirii obiectivelor Strategiei UE 
pentru păduri și implicarea Comitetului 
forestier permanent, a Grupului de dialog 
civil pentru păduri și lemnul de plută, a 
Grupului de experți în materie de incendii 
forestiere, a Grupului de experți pentru 
industriile forestiere și aspecte sectoriale, 
precum și a părților interesate relevante 
în implementarea multianuală a Forest 
MAP;

Or. en

Amendamentul 107
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că s-au înregistrat 
destul de puține obstacole în 
implementarea celor opt plus unu domenii 
prioritare ale strategiei, cu excepția 
provocărilor persistente în domeniile „Ce 
păduri avem și cum se schimbă ele?” și 
„Încurajarea coordonării și a 
comunicării”;

eliminat

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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2. recunoaște că s-au înregistrat 
destul de puține obstacole în 
implementarea celor opt plus unu domenii 
prioritare ale strategiei, cu excepția 
provocărilor persistente în domeniile „Ce 
păduri avem și cum se schimbă ele?” și 
„Încurajarea coordonării și a 
comunicării”;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 109
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că s-au înregistrat 
destul de puține obstacole în 
implementarea celor opt plus unu domenii 
prioritare ale strategiei, cu excepția 
provocărilor persistente în domeniile „Ce 
păduri avem și cum se schimbă ele?” și 
„Încurajarea coordonării și a 
comunicării”;

eliminat

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că s-au înregistrat destul 
de puține obstacole în implementarea celor 
opt plus unu domenii prioritare ale 
strategiei, cu excepția provocărilor 
persistente în domeniile „Ce păduri avem 

2. recunoaște că s-au înregistrat destul 
de puține obstacole în implementarea celor 
opt plus unu domenii prioritare ale 
strategiei, cu excepția provocărilor 
persistente în domeniile „Ce păduri avem 
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și cum se schimbă ele?” și „Încurajarea 
coordonării și a comunicării”;

și cum se schimbă ele?”, care vizează în 
mod specific percepția și informarea 
publicului cu privire la sectorul forestier, 
și „Încurajarea coordonării și a 
comunicării”, care vizează în mod specific 
politicile din domeniul forestier;

Or. en

Amendamentul 111
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că s-au înregistrat destul 
de puține obstacole în implementarea celor 
opt plus unu domenii prioritare ale 
strategiei, cu excepția provocărilor 
persistente în domeniile „Ce păduri avem 
și cum se schimbă ele?” și „Încurajarea 
coordonării și a comunicării”;

2. recunoaște că strategia pentru 
păduri a fost un instrument util pentru 
coordonare și că, în general s-au 
înregistrat destul de puține obstacole în 
implementarea celor opt plus unu domenii 
prioritare ale strategiei, cu excepția 
provocărilor persistente în domeniile „Ce 
păduri avem și cum se schimbă ele?” și 
„Încurajarea coordonării și a comunicării”;

Or. ro

Amendamentul 112
Michal Wiezik, Carmen Avram, Michaela Šojdrová

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că s-au înregistrat destul 
de puține obstacole în implementarea celor 
opt plus unu domenii prioritare ale 
strategiei, cu excepția provocărilor 
persistente în domeniile „Ce păduri avem 
și cum se schimbă ele?” și „Încurajarea 
coordonării și a comunicării”;

2. recunoaște că s-au înregistrat destul 
de puține obstacole în implementarea celor 
opt plus unu domenii prioritare ale 
strategiei, cu excepția provocărilor 
persistente în domeniul biodiversității, cu 
privire la care rapoartele nu indică 
îmbunătățiri până în prezent, și în 
domeniile „Ce păduri avem și cum se 
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schimbă ele?” și „Încurajarea coordonării 
și a comunicării”;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. ia act de faptul că pădurile 
îndeplinesc mai multe obiective, deseori 
contradictorii (inclusiv reglementarea 
calității apei, protejarea biodiversității și 
furnizarea de materii prime pentru hârtie, 
construcții și energie) și de aceea, drept 
rezultat, multe dintre aceste păduri se 
încadrează în diferite domenii în care UE 
are competențe, cum ar fi energia, 
agricultura, mediul, clima și apa, și multe 
direcții generale ale Comisiei Europene 
sunt implicate în aspecte ce vizează 
domeniul forestier1a, deși pădurile în sine 
rămân în afara sferei de competență a 
UE; solicită, prin urmare, Comisiei și 
direcțiilor generale cu competențe în 
domeniul forestier să acționeze în mod 
strategic pentru a asigura coerența în 
orice activitate legată de silvicultură și 
pentru a îmbunătăți gestionarea durabilă 
a pădurilor, precum și să-și revizuiască 
propriile structuri organizaționale 
relevante pentru silvicultură, 
agrosilvicultură și sectorul forestier cu 
scopul de a asigura punerea în aplicare 
eficace a strategiei;
_________________
1a https://www.mdpi.com/1999-
4907/9/3/125/htm# 

Or. en
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Amendamentul 114
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că pădurile din 
Uniunea Europeană constituie un 
patrimoniu comun al tuturor cetățenilor 
europeni și solicită ca acestea să fie 
recunoscute drept un bun comun; solicită 
menținerea și consolidarea agențiilor 
forestiere guvernamentale și a 
întreprinderilor forestiere subordonate 
acestora;

Or. fr

Amendamentul 115
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată că există în continuare 
numeroase provocări cu privire la cele opt 
domenii ale strategiei și că unele dintre 
ele sunt din ce în ce mai mari;

Or. en

Amendamentul 116
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
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Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază că, în 2017, s-a 
constatat că doar 26 % din speciile 
forestiere și 15 % din habitatele forestiere 
se aflau într-un stadiu corespunzător de 
conservare în Uniune și nu indicau nicio 
tendință de îmbunătățire;

Or. en

Amendamentul 117
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. observă că Strategia UE pentru 
păduri și diferitele instrumente legislative 
ale UE, în special Directiva privind 
energia din surse regenerabile, au 
încurajat dezvoltarea în UE a utilizării 
lemnului ca biomasă pentru producția de 
energie, dar că această dezvoltare nu se 
realizează într-un mod durabil; subliniază 
că consensul științific cu privire la 
impactul utilizării lemnului ca biomasă 
asupra schimbărilor climatice a evoluat 
din 2013;

Or. en

Amendamentul 118
Ivo Hristov, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că în cadrul procesului 
paneuropean „FOREST EUROPE” a fost 
convenită o definiție a GDP; observă că 
definiția a fost inclusă în legislația 
națională și în sistemele voluntare, de 
exemplu în cele de certificare forestieră, în 
vigoare în statele membre;

3. subliniază că în cadrul procesului 
paneuropean „FOREST EUROPE” a fost 
convenită o definiție a GDP; observă că 
definiția a fost inclusă în legislația 
națională și în sistemele voluntare, de 
exemplu în cele de certificare forestieră, în 
vigoare în statele membre; salută 
introducerea certificării FSC în statele 
membre care au pus-o în aplicare și 
îndeamnă celelalte state membre să 
accelereze procedurile necesare pentru a 
urma același demers;

Or. en

Amendamentul 119
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că în cadrul procesului 
paneuropean „FOREST EUROPE” a fost 
convenită o definiție a GDP; observă că 
definiția a fost inclusă în legislația 
națională și în sistemele voluntare, de 
exemplu în cele de certificare forestieră, în 
vigoare în statele membre;

3. subliniază că definiția gestionării 
durabile a pădurilor (GDP) care a fost 
convenită în cadrul procesului 
paneuropean „FOREST EUROPE” este 
prea vagă și nu împiedică astfel 
gestionarea problematică a pădurilor în 
UE; observă că definiția a fost inclusă în 
legislația națională și în sistemele 
voluntare, de exemplu în cele de certificare 
forestieră, în vigoare în statele membre;

Or. en

Amendamentul 120
Michal Wiezik, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că în cadrul procesului 
paneuropean „FOREST EUROPE” a fost 
convenită o definiție a GDP; observă că 
definiția a fost inclusă în legislația 
națională și în sistemele voluntare, de 
exemplu în cele de certificare forestieră, în 
vigoare în statele membre;

3. subliniază că în cadrul procesului 
paneuropean „FOREST EUROPE” a fost 
convenită o definiție a GDP; observă că 
definiția a fost inclusă în legislația 
națională și în sistemele voluntare, de 
exemplu în cele de certificare forestieră; 
subliniază că procesul Forest Europe, ca 
mecanism de sine stătător, nu cuprinde 
niciun mecanism specific de aplicare și 
executare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că în cadrul procesului 
paneuropean „FOREST EUROPE” a fost 
convenită o definiție a GDP; observă că 
definiția a fost inclusă în legislația 
națională și în sistemele voluntare, de 
exemplu în cele de certificare forestieră, în 
vigoare în statele membre;

3. subliniază că în cadrul procesului 
paneuropean „FOREST EUROPE” a fost 
convenită la nivel internațional o definiție 
a GDP; observă că definiția a fost inclusă 
în legislația națională și în sistemele 
voluntare, de exemplu în cele de certificare 
forestieră, în vigoare în statele membre;

Or. en

Amendamentul 122
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. evidențiază că promovarea GDP în 4. constată că este necesar să se 



PE650.371v02-00 62/158 AM\1207223RO.docx

RO

UE, prin intermediul Strategiei UE pentru 
păduri și al măsurilor de dezvoltare rurală 
aplicate în cadrul politicii agricole 
comune (PAC), a avut un impact pozitiv 
asupra biodiversității pădurilor din UE și 
a îmbunătățit beneficiile pentru climă 
aduse de sectorul forestier; constată, cu 
toate acestea, că este încă necesar să se 
consolideze GDP în mod echilibrat, pentru 
a îmbunătăți capacitatea pădurilor de a se 
adapta la condițiile climatice în schimbare 
și pentru a reduce riscurile și impactul 
perturbărilor naturale;

consolideze GDP în mod echilibrat, pentru 
a asigura îmbunătățirea stării ecologice a 
pădurilor și pentru a îmbunătăți 
capacitatea acestora de a se adapta la 
condițiile climatice în schimbare și pentru 
a reduce riscurile și impactul perturbărilor 
naturale;

Or. en

Amendamentul 123
Michal Wiezik, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. evidențiază că promovarea GDP în 
UE, prin intermediul Strategiei UE pentru 
păduri și al măsurilor de dezvoltare rurală 
aplicate în cadrul politicii agricole comune 
(PAC), a avut un impact pozitiv asupra 
biodiversității pădurilor din UE și a 
îmbunătățit beneficiile pentru climă aduse 
de sectorul forestier; constată, cu toate 
acestea, că este încă necesar să se 
consolideze GDP în mod echilibrat, pentru 
a îmbunătăți capacitatea pădurilor de a se 
adapta la condițiile climatice în schimbare 
și pentru a reduce riscurile și impactul 
perturbărilor naturale;

4. evidențiază că promovarea GDP în 
UE, prin intermediul Strategiei UE pentru 
păduri și al măsurilor de dezvoltare rurală 
aplicate în cadrul politicii agricole comune 
(PAC), ar putea avea un impact pozitiv 
asupra biodiversității pădurilor din UE și 
asupra beneficiilor pentru climă aduse de 
sectorul forestier; cu toate acestea, în 
prezent nu se aplică niciun indicator 
adecvat care ar putea măsura contribuția 
PAC; constată că este necesar să se 
consolideze GDP în mod echilibrat, pentru 
a îmbunătăți capacitatea pădurilor de a se 
adapta la condițiile climatice în schimbare 
și pentru a reduce riscurile și impactul 
perturbărilor naturale, inclusiv permițând 
pădurilor să își prezinte propriile 
mecanisme naturale de adaptare;

Or. en
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Amendamentul 124
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. evidențiază că promovarea GDP în 
UE, prin intermediul Strategiei UE pentru 
păduri și al măsurilor de dezvoltare rurală 
aplicate în cadrul politicii agricole comune 
(PAC), a avut un impact pozitiv asupra 
biodiversității pădurilor din UE și a 
îmbunătățit beneficiile pentru climă aduse 
de sectorul forestier; constată, cu toate 
acestea, că este încă necesar să se 
consolideze GDP în mod echilibrat, pentru 
a îmbunătăți capacitatea pădurilor de a se 
adapta la condițiile climatice în schimbare 
și pentru a reduce riscurile și impactul 
perturbărilor naturale;

4. evidențiază că promovarea GDP în 
UE, prin intermediul Strategiei UE pentru 
păduri și al măsurilor de dezvoltare rurală 
aplicate în cadrul politicii agricole comune 
(PAC), a avut un impact pozitiv asupra 
biodiversității pădurilor din UE și a 
îmbunătățit beneficiile pentru climă aduse 
de sectorul forestier; constată, cu toate 
acestea, că este încă necesar să se 
consolideze GDP în mod echilibrat, pentru 
a îmbunătăți capacitatea pădurilor de a se 
adapta la condițiile climatice în schimbare, 
pentru a reduce riscurile și impactul 
perturbărilor naturale, precum și pentru a 
proteja oportunitățile generațiilor actuale 
și viitoare de a exploata pădurile, de 
exemplu, astfel încât obiectivele 
proprietarilor de păduri să fie îndeplinite;

Or. fi

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. evidențiază că promovarea GDP în 
UE, prin intermediul Strategiei UE pentru 
păduri și al măsurilor de dezvoltare rurală 
aplicate în cadrul politicii agricole 
comune (PAC), a avut un impact pozitiv 
asupra biodiversității pădurilor din UE și a 
îmbunătățit beneficiile pentru climă aduse 
de sectorul forestier; constată, cu toate 
acestea, că este încă necesar să se 

4. evidențiază că gestionarea durabilă 
a pădurilor de către statele membre a avut 
un impact pozitiv asupra biodiversității 
pădurilor din UE și a îmbunătățit 
beneficiile pentru climă aduse de sectorul 
forestier; constată, cu toate acestea, că este 
încă necesar să se consolideze GDP în mod 
echilibrat, pentru a îmbunătăți capacitatea 
pădurilor de a se adapta la condițiile 



PE650.371v02-00 64/158 AM\1207223RO.docx

RO

consolideze GDP în mod echilibrat, pentru 
a îmbunătăți capacitatea pădurilor de a se 
adapta la condițiile climatice în schimbare 
și pentru a reduce riscurile și impactul 
perturbărilor naturale;

climatice în schimbare și pentru a reduce 
riscurile și impactul perturbărilor naturale;

Or. fr

Amendamentul 126
Balázs Hidvéghi

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. evidențiază că promovarea GDP în 
UE, prin intermediul Strategiei UE pentru 
păduri și al măsurilor de dezvoltare rurală 
aplicate în cadrul politicii agricole comune 
(PAC), a avut un impact pozitiv asupra 
biodiversității pădurilor din UE și a 
îmbunătățit beneficiile pentru climă aduse 
de sectorul forestier; constată, cu toate 
acestea, că este încă necesar să se 
consolideze GDP în mod echilibrat, pentru 
a îmbunătăți capacitatea pădurilor de a se 
adapta la condițiile climatice în schimbare 
și pentru a reduce riscurile și impactul 
perturbărilor naturale;

4. evidențiază că promovarea GDP în 
UE, prin intermediul Strategiei UE pentru 
păduri și al măsurilor de dezvoltare rurală 
aplicate în cadrul politicii agricole comune 
(PAC), a avut un impact pozitiv asupra 
pădurilor și a stării acestora, asupra 
mijloacelor de trai din mediul rural, 
asupra biodiversității pădurilor din UE și a 
îmbunătățit beneficiile pentru climă aduse 
de sectorul forestier; constată, cu toate 
acestea, că este încă necesar să se 
consolideze GDP în mod echilibrat, pentru 
a îmbunătăți capacitatea pădurilor de a se 
adapta la condițiile climatice în schimbare 
și pentru a reduce riscurile și impactul 
perturbărilor naturale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută împădurirea și 
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reîmpădurirea ca instrumente adecvate 
pentru creșterea suprafețelor împădurite, 
în special pe terenurile abandonate, în 
apropierea zonelor urbane și periurbane, 
precum și în zonele de munte; subliniază 
cât de importante sunt funcțiile de 
protecție ale pădurilor, precum și 
gestionarea activă și durabilă a pădurilor 
în aceste zone pentru a îmbunătăți 
sănătatea și reziliența ecosistemelor; 
subliniază importanța adaptării 
componenței speciilor la condițiile 
regionale și climatice;

Or. en

Amendamentul 128
Michal Wiezik, Carmen Avram, Martin Häusling

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că, deși menținerea 
biodiversității este menționată în mai 
multe documente de politică, rata reală 
cuantificată a declinului biodiversității 
forestiere nu poate fi evaluată pe baza 
datelor colectate pentru indicatorii 
paneuropeni pentru gestionarea durabilă 
a pădurilor7a

_________________
7a Forest Europe, 2015: Goals for 
European Forests (Obiective pentru 
pădurile europene), disponibil la adresa: 
https://foresteurope.org/wp-
content/uploads/2016/11/MID_TERM_Ev
aluatG2020T_2015.pdf

Or. en

Amendamentul 129
Anna Deparnay-Grunenberg
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în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram, Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată că, deși s-au adus 
îmbunătățiri prin înființarea Sistemului 
european de informare privind pădurile, 
datele disponibile privind pădurile din UE 
și, în special, cele privind starea ecologică 
a acestora sunt incomplete, dificil de 
agregat și nu sunt susținute de 
teledetecție;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. concluzionează că diferențele 
înregistrate între statele membre, inclusiv 
diferențele existente între regiunile din 
statele membre, au reprezentat un factor 
important atunci când s-a analizat 
posibilitatea adoptării unor măsuri la 
nivelul UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. salută activitățile de cercetare și 
inovare realizate deja în domeniul 
forestier, în special în cadrul programelor 
Orizont 2020 și LIFE+; salută cazurile în 
care rezultatele contribuie la dezvoltarea 
bioeconomiei durabile, urmărind un 
echilibru între diferitele aspecte ale 
gestionării durabile a pădurilor și 
subliniind rolul multifuncțional al 
pădurilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază importanța vitală a 
habitatelor forestiere și a stadiului 
corespunzător al acestora pentru punerea 
în aplicare a Strategiei UE în domeniul 
biodiversității;

Or. en

Amendamentul 133
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. subliniază necesitatea unei 
conservări eficace, în special a pădurilor 
primare și a pădurilor seculare, care, ca 
sisteme complexe, spre deosebire de 
sistemele simplificate, au o cantitate mai 
mare de carbon stocată la suprafața 
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terestră și în subteran, prezintă o mai 
mare complexitate faunistică, precum și 
un nivel semnificativ de sechestrare a 
carbonului, reglează regimul 
meteorologic local și regional, generează 
ploi și riscuri reduse de secetă, asigură 
servicii hidrologice, înregistrează un 
număr considerabil mai ridicat de specii 
dependente de păduri, susțin procese 
ecologice importante la scară largă, 
dispun de o diversitate funcțională mai 
mare, de o diversitate genetică 
intraspecifică mai mare, de o posibilitate 
sporită de dispersare sau adăpostire, 
asigură procese-cheie de polenizare și de 
dispersare și oferă beneficii pentru 
sănătatea umană8a;
_________________
8a James E.M:Watson at el., 2018: The 
exceptional value of intact forest 
ecosystems (Valoarea excepțională a 
ecosistemelor forestiere intacte). În 
Nature Ecology & Evolution.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4d. subliniază, prin urmare, 
importanța deosebită a regiunii carpatice 
și remarcă faptul că aderarea UE la 
Convenția Carpaților ar fi relevantă 
pentru sprijinirea regiunii care deține 
valori naturale de neînlocuit în Europa 
continentală;

Or. en
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Amendamentul 135
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Propunere de rezoluție
Punctul 4 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4e. subliniază potențialul semnificativ 
neexploatat al pădurilor europene în 
materie de sechestrare a carbonului;

Or. en

Amendamentul 136
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Prezentul – starea actuală a pădurilor din 
UE

eliminat

Or. en

Amendamentul 137
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
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ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
secetelor, inundațiilor și avalanșelor;

ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
secetelor, inundațiilor și avalanșelor; 
observă totodată cu îngrijorare că aceste 
servicii ecosistemice nu par să mai poată 
fi asigurate pe deplin, întrucât proprietarii 
de păduri nu mai pot reinvesti în păduri 
din cauza situației economice dificile 
generate de schimbările climatice;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
secetelor, inundațiilor și avalanșelor;

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
secetelor, inundațiilor și avalanșelor; 
subliniază că pădurile sunt un rezervor de 
carbon și de ecosisteme, specii și resurse 
genetice unice și, cu toate acestea, absorb 
deja aproximativ 10 % din emisiile de 
gaze cu efect de seră ale Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 139
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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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
secetelor, inundațiilor și avalanșelor;

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, absorbind și 
stocând aproximativ 10 % din emisiile de 
carbon ale UE contribuind astfel în mod 
semnificativ la eforturile de atenuare a 
schimbărilor climatice, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
secetelor, inundațiilor și avalanșelor;

Or. en

Amendamentul 140
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv servicii ecosistemice 
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calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
secetelor, inundațiilor și avalanșelor;

de sprijin, materii prime, o calitate mai 
bună a aerului, furnizarea de apă potabilă 
și reîncărcarea apei subterane, controlul 
eroziunii și protecție împotriva secetelor, 
inundațiilor și avalanșelor, servicii 
ecosistemice culturale, și consolidează 
biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 141
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
secetelor, inundațiilor și avalanșelor;

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; 
constată că pădurile oferă societății o gamă 
largă de servicii ecosistemice, inclusiv 
materii prime, o calitate mai bună a aerului, 
apă curată, controlul eroziunii și protecție 
împotriva secetelor, inundațiilor și 
avalanșelor; subliniază că pădurile oferă 
ingrediente pentru medicamente; 
subliniază că pădurile sunt, de asemenea, 
un important spațiu de recreere;

Or. en

Amendamentul 142
Juozas Olekas

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
secetelor, inundațiilor și avalanșelor;

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
biodiversitate, controlul eroziunii, protecție 
împotriva secetelor, inundațiilor și 
avalanșelor și beneficii recreative, 
culturale și spirituale;

Or. en

Amendamentul 143
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
secetelor, inundațiilor și avalanșelor;

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv habitate pentru 
speciile pe cale de dispariție, sechestrarea 
carbonului, materii prime, o calitate mai 
bună a aerului, apă curată, controlul 
eroziunii și protecție împotriva secetelor, 
inundațiilor și avalanșelor;

Or. en
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Amendamentul 144
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
secetelor, inundațiilor și avalanșelor;

5. subliniază că pădurile din UE, 
inclusiv cele din teritoriile de peste mări 
ale acesteia, îndeplinesc mai multe funcții 
și se caracterizează printr-o mare 
diversitate, inclusiv prin diferențe în ceea 
ce privește regimul proprietății, 
dimensiunea, structura, biodiversitatea și 
reziliența lor, precum și provocările 
întâmpinate; atrage atenția, de asemenea, 
că pădurile oferă societății o gamă largă de 
servicii ecosistemice, inclusiv materii 
prime, o calitate mai bună a aerului, apă 
curată, controlul eroziunii și protecție 
împotriva secetelor, inundațiilor și 
avalanșelor;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
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secetelor, inundațiilor și avalanșelor; secetelor, inundațiilor și avalanșelor, 
precum și beneficii recreative și culturale;

Or. en

Amendamentul 146
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, o 
calitate mai bună a aerului, apă curată, 
controlul eroziunii și protecție împotriva 
secetelor, inundațiilor și avalanșelor;

5. subliniază că pădurile din UE 
îndeplinesc mai multe funcții și se 
caracterizează printr-o mare diversitate, 
inclusiv prin diferențe în ceea ce privește 
regimul proprietății, dimensiunea, 
structura, biodiversitatea și reziliența lor, 
precum și provocările întâmpinate; atrage 
atenția, de asemenea, că pădurile oferă 
societății o gamă largă de servicii 
ecosistemice, inclusiv materii prime, 
energie din surse regenerabile1a, o calitate 
mai bună a aerului, apă curată, controlul 
eroziunii și protecție împotriva secetelor, 
inundațiilor și avalanșelor;

_________________
1a Bioenergia este cea mai mare sursă de 
energie regenerabilă din Europa 
(acoperind singură 10,3 % din cererea de 
energie din UE în 2017). Biomasa este 
obținută, în principal, la nivel local din 
reziduuri forestiere și din fluxuri de 
valoare redusă. Rolul-cheie al pădurilor 
în furnizarea de energie din surse 
regenerabile ar trebui să fie luat în 
considerare.

Or. en

Amendamentul 147
Maria Noichl, Carmen Avram
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. observă că există diferențe 
semnificative între suprafețele împădurite 
din statele membre ale UE; subliniază, în 
acest context, rolul deosebit de important 
al unor păduri mixte stabile cu specii 
native de arbori adaptate condițiilor 
locale, precum și aportul lor esențial în 
cadrul ecosistemelor și contribuția lor în 
favoarea biodiversității; solicită statelor 
membre să sprijine proprietarii de păduri 
în eforturile lor de a menține și a dezvolta 
păduri mixte native tipice zonei;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că, în conformitate cu 
Raportul privind mediul european – 
situația actuală și perspective 2020 al 
AEM, obiectivele privind biodiversitatea 
nu vor fi atinse fără o punere în aplicare 
mai amplă și mai eficace a politicilor 
existente și fără răspunsuri mai ferme din 
partea societății la declinul biodiversității 
pădurilor și al altor zone;

Or. en

Amendamentul 149
Michal Wiezik, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
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Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază, totuși, că, deși există 
exemple de practici de gestionare durabilă 
a pădurilor, tendința majoră este 
creșterea intensității silviculturii, care 
conduce la declinul biodiversității9a;

_________________
9a  IPBES(2018): Rezumatul pentru 
factorii de decizie al Raportului de 
evaluare regională privind biodiversitatea 
și serviciile ecosistemice pentru Europa și 
Asia Centrală, al Platformei 
interguvernamentale științifico-politice 
privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice. 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 și 
M.Christie (eds.). Secretariatul IPBES, 
Bonn, Germania, disponibil la adresa: 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_6
_15_add.4_eca_english.pdf

Or. en

Amendamentul 150
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. observă că, în toate situațiile, 
proprietarii de păduri au puterea de a 
decide asupra utilizării unei păduri, în 
limitele stabilite de dreptul intern;

Or. fi
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Amendamentul 151
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. observă că UE nu ar trebui să 
adopte criterii care să se suprapună 
legislației naționale și sistemelor 
voluntare de certificare, care sunt mai 
stricte decât cele prevăzute de legislație;  
consideră că deciziile privind criteriile 
legate de diversitate care depășesc sfera 
de aplicare a legislației ar trebui să le 
revină proprietarilor și sectoarelor 
industriale care achiziționează lemn și că 
acestea ar trebui să fie ghidate de 
mecanismul pieței; consideră că 
mecanismul pieței poate oferi rezultate 
mai rapide, mai acceptabile și mai 
cuprinzătoare decât reglementările;

Or. fi

Amendamentul 152
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. constată cu îngrijorare că, la 
nivelul UE, datele raportate indică faptul 
că energia reprezintă 48 % din utilizarea 
totală de biomasă lemnoasă1a; reiterează, 
în acest sens, că se alocă resurse 
financiare semnificative schemelor de 
sprijin pentru recuperarea timpurie a 
energiei din biomasă;
_________________
1a Camia A., Robert N., Jonsson R., Pilli 
R., García-Condado S., López-Lozano R., 
van der Velde M., Ronzon T., Gurría P., 
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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 (Producția, furnizarea, 
utilizările și fluxurile de biomasă în 
Uniunea Europeană. Primele rezultate 
dintr-o evaluare integrată).

Or. en

Amendamentul 153
Michal Wiezik, Maria Noichl, Martin Häusling

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. reamintește cu îngrijorare că într-
o serie de proiecte de planuri naționale de 
contabilizare a pădurilor, care pun în 
aplicare legislația în materie de climă, se 
propune o creștere a volumului recoltei; 
este îngrijorat de faptul că acest lucru nu 
este în concordanță cu știința modernă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4;

6. observă că, în ultimele decenii, 
resursele forestiere ale UE au crescut în 
ceea ce privește suprafețele împădurite și 
volumul și, în prezent, pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE; subliniază că sectorul 
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forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4 
și că menținerea acestei forțe de muncă și 
a competitivității pe termen lung a 
sectorului necesită eforturi constante 
pentru a atrage forță de muncă calificată 
și instruită în cadrul sectorului;

_________________ _________________
3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

Or. en

Amendamentul 155
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4 ;

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4 ; 
subliniază că în prezent, pădurile și 
suprafețele împădurite absorb și 
stochează împreună aproximativ 10% din 
emisiile de carbon ale UE, contribuind, 
astfel, la eforturile de combatere a 
schimbărilor climatice;

_________________ _________________
3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database
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4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

Or. ro

Amendamentul 156
Juozas Olekas

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4;

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE, că 60 % din pădurile din 
UE se află în proprietate privată, cu un 
procent ridicat de exploatații forestiere de 
mici dimensiuni, și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4;

_________________ _________________
3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4;

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4; 
subliniază că această forță de muncă 
depinde de un ecosistem forestier bine 
conservat și gestionat în mod durabil pe 
termen lung;

_________________ _________________
3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

Or. en

Amendamentul 158
Marlene Mortler, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4;

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4; 
60 % din păduri se află în proprietate 
privată, fiind distribuite, în marea lor 
majoritate, pe suprafețe mici;

_________________ _________________
3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
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European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

Or. de

Amendamentul 159
Álvaro Amaro

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4;

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE, că 60 % din pădurile 
europene se află în proprietate privată, iar 
proprietatea este fragmentată și, în mare 
parte, la scară redusă, precum și că, în 
Uniune, sectorul forestier asigură locuri de 
muncă pentru cel puțin 500 000 de 
persoane în mod direct3 și 2,6 milioane de 
persoane în mod indirect4;

_________________ _________________
3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

Or. pt

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă aproximativ 43 % din 
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suprafața UE și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4;

suprafața UE, ajungând la cel puțin 182 
de milioane de hectare datorită 
împăduririi și regenerării naturale, și că, 
în Uniune, sectorul forestier asigură locuri 
de muncă pentru cel puțin 500 000 de 
persoane în mod direct3 și 2,6 milioane de 
persoane în mod indirect4;

_________________ _________________
3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/d
ata/database

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4;

6. observă că pădurile și alte zone 
împădurite acoperă cel puțin 43 % din 
suprafața UE și că, în Uniune, sectorul 
forestier asigură locuri de muncă pentru cel 
puțin 500 000 de persoane în mod direct3 și 
2,6 milioane de persoane în mod indirect4; 
observă creșterea numărului de hectare 
de pădure din Europa;

_________________ _________________
3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/forestr
y/data/database

3 Baza de date a Eurostat privind sectorul 
forestier, disponibilă la adresa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/forestr
y/data/database

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.

4 Fișa descriptivă a Parlamentului 
European din mai 2019 privind Uniunea 
Europeană și pădurile.
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Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. recunoaște rolul esențial pe care îl 
au proprietarii de păduri în asigurarea 
punerii în aplicare a GDP, subliniind, de 
asemenea, importanța utilizării depline a 
cunoștințelor privind propriile terenuri și 
caracteristicile acestora pentru a obține 
cele mai bune și mai eficiente păduri 
gestionate în mod durabil; subliniază 
numărul mare de mici proprietari de 
păduri și importanța conceperii unor 
măsuri care să nu creeze birocrație 
inutilă;

Or. en

Amendamentul 163
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. constată că suprafața împădurită 
din Uniune este în creștere, printre altele, 
ca urmare a împăduririi, și că pădurile 
comerciale gestionate nu numai că rețin 
carbonul mai bine decât pădurile 
negestionate, dar reduc, de asemenea, 
emisiile și problemele cauzate de 
deteriorarea stării pădurilor; constată că 
gestionarea durabilă a pădurilor 
comerciale are cel mai bun impact asupra 
climei și că țările care își gestionează bine 
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pădurile ar trebui să fie răsplătite pentru 
acest lucru;

Or. fi

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că peste 60 % din 
pădurile productive din UE și peste 20 % 
din pădurile productive la nivel mondial 
sunt certificate conform standardelor 
voluntare de gestionare durabilă a 
pădurilor; constată, de asemenea, că 
proporția lemnului rotund care provine 
din păduri certificate, prelucrat de 
industriile lemnului la nivel mondial este 
mai mare de 20 % și că această proporție 
atinge 50 % în UE;

Or. en

Amendamentul 165
Maria Noichl, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. atrage atenția asupra obligației 
statelor membre de a gestiona pădurile 
aflate în proprietate publică într-un mod 
durabil și exemplar, îndeosebi în ceea ce 
privește aspectele ecologice, economice și 
sociale;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că aproximativ 60 % 
din pădurile din UE se află în proprietate 
privată; sprijină toate măsurile de 
îmbunătățire a schimbului de informații și 
de bune practici în ceea ce privește 
punerea în aplicare a gestionării durabile 
a pădurilor;

Or. en

Amendamentul 167
Álvaro Amaro

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază rolul important pe care 
îl joacă pădurile în crearea de locuri de 
muncă verzi și în creșterea economică în 
zonele rurale, inclusiv în domeniul 
agriculturii, al ecoturismului, al vânătorii, 
al activităților recreative și al serviciilor 
de sănătate;

Or. pt

Amendamentul 168
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6a. subliniază rolul ecologic și 
economic important pe care îl au pădurile 
în regiunile ultraperiferice și necesitatea 
de a conserva biodiversitatea bogată și 
singulară prezentă în aceste zone;

Or. en

Amendamentul 169
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște că investițiile pe termen 
lung în GDP fac ca pădurile nu numai să 
rămână viabile din punct de vedere 
economic, ci și să contribuie la atingerea 
diverselor obiective ale UE, inclusiv la 
aplicarea cu succes a Pactului verde 
european și la tranziția către o 
bioeconomie circulară;

7. recunoaște că investițiile pe termen 
lung și mecanismele de finanțare și 
compensare adecvate pot contribui la 
asigurarea rezilienței și a capacității de 
adaptare a pădurilor și ajută sectorul 
forestier să rămână viabil din punct de 
vedere economic și sigur din punct de 
vedere ecologic, dar contribuie și la 
atingerea diverselor obiective ale UE, 
inclusiv la aplicarea cu succes a Pactului 
verde european și la tranziția către o 
economie circulară;

Or. en

Amendamentul 170
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște că investițiile pe termen 
lung în GDP fac ca pădurile nu numai să 
rămână viabile din punct de vedere 
economic, ci și să contribuie la atingerea 

7. recunoaște că investițiile pe termen 
lung într-o GDP consolidată, care se 
axează în egală măsură pe beneficiile 
sociale, de mediu și pe beneficiile 
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diverselor obiective ale UE, inclusiv la 
aplicarea cu succes a Pactului verde 
european și la tranziția către o bioeconomie 
circulară;

economice ale pădurilor, ar putea face ca 
pădurile nu numai să rămână viabile din 
punct de vedere economic, ci și să 
contribuie la atingerea diverselor obiective 
ale UE, inclusiv la aplicarea cu succes a 
Pactului verde european și la tranziția către 
o bioeconomie circulară;

Or. en

Amendamentul 171
Balázs Hidvéghi

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște că investițiile pe termen 
lung în GDP fac ca pădurile nu numai să 
rămână viabile din punct de vedere 
economic, ci și să contribuie la atingerea 
diverselor obiective ale UE, inclusiv la 
aplicarea cu succes a Pactului verde 
european și la tranziția către o bioeconomie 
circulară;

7. recunoaște că investițiile pe termen 
lung în GDP fac ca pădurile nu numai să 
rămână viabile din punct de vedere 
economic, ci și să contribuie la atingerea 
diverselor obiective ale UE, inclusiv la 
aplicarea cu succes a Pactului verde 
european și la tranziția către o bioeconomie 
circulară; observă, cu toate acestea, 
nivelul diferit al politicilor naționale în 
contextul bioeconomiei circulare;

Or. en

Amendamentul 172
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște că investițiile pe termen 
lung în GDP fac ca pădurile nu numai să 
rămână viabile din punct de vedere 
economic, ci și să contribuie la atingerea 
diverselor obiective ale UE, inclusiv la 
aplicarea cu succes a Pactului verde 

7. recunoaște că investițiile pe termen 
lung în GDP fac ca pădurile nu numai să 
rămână viabile din punct de vedere 
economic, ci și să contribuie la atingerea 
diverselor obiective ale UE, inclusiv la 
tranziția către o bioeconomie circulară;
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european și la tranziția către o 
bioeconomie circulară;

Or. fi

Amendamentul 173
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște că investițiile pe termen 
lung în GDP fac ca pădurile nu numai să 
rămână viabile din punct de vedere 
economic, ci și să contribuie la atingerea 
diverselor obiective ale UE, inclusiv la 
aplicarea cu succes a Pactului verde 
european și la tranziția către o bioeconomie 
circulară;

7. recunoaște că investițiile pe termen 
lung în GDP fac ca pădurile nu numai să 
rămână viabile din punct de vedere 
economic, ci și să contribuie la atingerea 
diverselor obiective ale UE, inclusiv la 
aplicarea cu succes a Pactului verde 
european, la tranziția către o bioeconomie 
circulară și la promovarea biodiversității;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște că investițiile pe termen 
lung în GDP fac ca pădurile nu numai să 
rămână viabile din punct de vedere 
economic, ci și să contribuie la atingerea 
diverselor obiective ale UE, inclusiv la 
aplicarea cu succes a Pactului verde 
european și la tranziția către o bioeconomie 
circulară;

7. recunoaște că investițiile publice și 
private pe termen lung în GDP fac ca 
pădurile nu numai să rămână viabile din 
punct de vedere economic, ci și să poată 
contribui la atingerea anumitor obiective 
ale UE, inclusiv la aplicarea Pactului verde 
european și la tranziția către o bioeconomie 
circulară;

Or. fr
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Amendamentul 175
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Mazaly Aguilar, Teuvo Hakkarainen, 
Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reiterează faptul că pădurile și 
sectorul forestier contribuie semnificativ 
la dezvoltarea bioeconomiilor locale, 
circulare în UE; subliniază că, în 2010, 
bioeconomia reprezenta o piață estimată 
la peste 2 000 de miliarde EUR, asigurând 
20 de milioane de locuri de muncă și 
furnizând 9 % din totalul locurilor de 
muncă din Uniune; constată că fiecare 
euro investit în cercetare și inovare în 
sectorul bioeconomiei în cadrul 
programului Orizont 2020 va genera o 
valoare adăugată de aproximativ 10 EUR;

Or. en

Amendamentul 176
Ivan David, Gilles Lebreton

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a analiza 
din nou obiectivele ambițioase ale 
Pactului verde european pentru 2030 (în 
special de a crește nivelul țintei UE de 
reducere a emisiilor de GES la 50-55 %) 
și de a evalua în detaliu impactul 
economic al acestuia asupra 
competitivității sectorului forestier și a 
silvicultorilor în UE, în contextul 
pandemiei mondiale actuale de COVID-
19;

Or. en
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Amendamentul 177
Martin Hlaváček

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a analiza 
din nou obiectivele ambițioase ale 
Pactului verde european pentru 2030, în 
special de a crește nivelul țintei UE de 
reducere a emisiilor de GES, și de a 
evalua în detaliu impactul economic al 
acestuia asupra competitivității sectorului 
forestier și a silvicultorilor în UE, în 
contextul pandemiei mondiale actuale de 
COVID-19;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. atrage atenția asupra faptului că 
pădurile gestionate în mod durabil și activ 
stochează peste 10 % din emisiile de gaze 
cu efect de seră ale UE; un număr mai 
mare de păduri sănătoase înseamnă 
creșterea volumului de CO2 sechestrat și 
reprezintă, astfel, un instrument eficient 
în lupta împotriva schimbărilor climatice;

Or. de

Amendamentul 179
Daniel Buda
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Propunerea de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile;

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile; atrage atenția asupra faptului 
că o creștere previzibilă a cererii de lemn 
și biomasă trebuie să fie însoțită de o 
gestionare durabilă a pădurilor; în acest 
sens, subliniază necesitatea creșterii 
finanțării în ceea ce privește cercetările în 
materia înlocuirii materialelor și energiei 
din surse fosile;

Or. ro

Amendamentul 180
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile;

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri; subliniază că este nevoie 
să se crească volumul de CO2 sechestrat în 
păduri și cantitatea de carbon stocată în 
produsele pe bază de lemn și să se 
înlocuiască într-o măsură mai mare 
materialele din surse fosile; constată că 
resturile de la sfârșitul lanțului valoric al 
lemnului pot fi utilizate în mod favorabil 
ca biomasă pentru a o înlocui cu energie 
termică pe bază de combustibili fosili, dar 
că lemnul ar trebui păstrat pentru utilizări 
cu un ciclu de viață mai îndelungat, cu 
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scopul de a mări capacitatea de stocare 
globală a dioxidului de carbon;

Or. en

Amendamentul 181
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile;

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile; solicită încurajarea utilizării 
circulare a produselor din lemn recoltate 
pentru a promova eficacitatea resurselor, 
reducerea deșeurilor și prelungirea 
ciclului de viață al carbonului în vederea 
dezvoltării unei bioeconomii durabile și 
locale;

Or. fr

Amendamentul 182
Michal Wiezik, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri, subliniază că este nevoie 
să se crească volumul de CO2 sechestrat în 
păduri și cantitatea de carbon stocată in 
situ, inclusiv în lemnul mort și în solul 
pădurilor, precum și în produsele 
lemnoase recoltate cu cicluri de viață 
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surse fosile; îndelungate, și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile, cu condiția ca perioada de 
recuperare a acestor surse să fie relevantă 
pentru provocările cu care ne confruntăm 
și să genereze emisii mai scăzute pe 
unitate de energie decât sursele fosile;

Or. en

Amendamentul 183
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile;

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile; subliniază că este necesar, de 
asemenea, să se extindă utilizarea 
circulară a lemnului pentru ca resursele 
noastre durabile să fie mai bine utilizate;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
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cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile;

cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile; remarcă, totuși, importanța 
evitării distorsiunilor inutile pe piață 
pentru materiile prime pe bază de lemn, 
deoarece acest lucru sprijină schemele 
pentru bioenergie;

Or. en

Amendamentul 185
Simone Schmiedtbauer

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia 
din surse fosile;

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se utilizeze efectul de 
substituție în mod optim, prin înlocuirea 
rapidă a materialelor și a energiei din 
surse fosile;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se mențină și, 
dacă este posibil, să se crească volumul de 
CO2 sechestrat în păduri și cantitatea de 
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bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile;

carbon stocată în produsele pe bază de 
lemn și să se înlocuiască într-o măsură mai 
mare materialele și energia din surse fosile 
sau să se înlocuiască materialele cu aport 
mare de energie;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile;

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri la un 
nivel care să permită gestionarea durabilă 
a tuturor funcțiilor pădurilor, precum și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn, și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile;

Or. sl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească într-
o mai mare măsură volumul de CO2 
sechestrat în păduri și cantitatea de carbon 
stocată în produsele pe bază de lemn, prin 
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măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile;

gestionarea durabilă și activă a pădurilor, 
și să se înlocuiască într-o măsură mai mare 
materialele și energia din surse fosile;

Or. de

Amendamentul 189
Ivan David

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele 
pe bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia 
din surse fosile;

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
reamintește că ar trebui depuse eforturi 
pentru absorbția de CO2 de către păduri, 
dar subliniază în același timp că 
respectivele eforturi nu trebuie să 
contravină măsurilor de promovare a 
adaptării pădurilor la schimbările 
climatice, cum ar fi modificarea 
componenței pe specii a pădurilor;

Or. cs

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile;

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și în 
exploatațiile agrosilvice, precum și în 
solurile lor, și cantitatea de carbon stocată 
în produsele pe bază de lemn și să se 
înlocuiască într-o măsură mai mare 
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materialele și energia din surse fosile;

Or. en

Amendamentul 191
Balázs Hidvéghi

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri și 
cantitatea de carbon stocată în produsele pe 
bază de lemn și să se înlocuiască într-o 
măsură mai mare materialele și energia din 
surse fosile;

8. ia act de beneficiile esențiale aduse 
climei de păduri și de sectorul forestier; 
subliniază că este nevoie să se crească 
volumul de CO2 sechestrat în păduri 
printr-o gestionare durabilă a pădurilor 
(GDP) și cantitatea de carbon stocată în 
produsele pe bază de lemn și să se 
înlocuiască într-o măsură mai mare 
materialele și energia din surse fosile;

Or. en

Amendamentul 192
Maria Noichl, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că materialul lemnos 
este singurul în măsură să stocheze CO2 și 
solicită Comisiei Europene să promoveze 
utilizarea lemnului în produse durabile și 
ca substituent pentru materialele mari 
consumatoare de energie și resurse 
precum plasticul, aluminiul sau betonul, 
îndeosebi în construcții; solicită ca 
această utilizare să fie luată în 
considerare și recompensată în contextul 
revizuirii cadrului UE în domeniul climei 
și energiei;
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Or. de

Amendamentul 193
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8 a. subliniază efectele benefice ale 
perdelelor forestiere atât pentru 
protejarea terenurilor agricole, cât și 
pentru creșterea producției agricole; 
insistă asupra metodelor de încurajare a 
fermierilor pentru punerea în practică 
dezvoltarea perdelelor forestiere;

Or. ro

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită, prin urmare, promovarea 
utilizării produselor din lemn în mod 
circular, în vederea stimulării unei 
utilizări eficiente a resurselor, reducerii 
cantității de deșeuri produse și prelungirii 
ciclului de viață a carbonului, cu scopul 
de a crea o bioeconomie durabilă;

Or. de

Amendamentul 195
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Teuvo Hakkarainen, Herbert Dorfmann, 
Peter Jahr, Anne Sander, Mazaly Aguilar
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază necesitatea de a 
încuraja utilizarea circulară a produselor 
pe bază de lemn pentru a promova 
eficiența resurselor, reducerea deșeurilor 
și prelungirea ciclului de viață al 
carbonului, cu scopul de a implementa în 
continuare bioeconomia circulară;

Or. en

Amendamentul 196
Ivan David

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că este necesar să se 
promoveze sechestrarea carbonului în 
produsele pe bază de lemn și, în special, 
înlocuirea materialelor și a energiei din 
surse fosile;

Or. cs

Amendamentul 197
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază rolul esențial al 
arborilor și arbuștilor meliferi în cadrul 
ecosistemelor naturale pentru sectorul 
apicol cât și pentru contribuția la procesul 
natural de polenizare și pentru 
capacitatea de consolidare și protecție a 
terenurilor deteriorate sau accidentate; 
insistă asupra includerii în programele de 
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sprijin ale UE a speciilor de astfel de 
arbori și arbuști, având în vedere 
caracteristicile regionale;

Or. ro

Amendamentul 198
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă că, deși pădurile din UE 
sunt gestionate în conformitate cu 
principiul GDP stabilit de comun acord, 
iar în UE suprafețele împădurite au 
crescut în ultimele decenii, s-a dezvoltat o 
abordare diferită a GDP în contextul 
regulamentului recent convenit al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea unui cadru de facilitare a 
investițiilor durabile și de modificare a 
Regulamentului 2019/2088 privind 
informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare;

9. evidențiază abordarea diferită a 
GDP în contextul regulamentului recent 
convenit al Parlamentului European și al 
Consiliului privind instituirea unui cadru 
de facilitare a investițiilor durabile și de 
modificare a Regulamentului 2019/2088 
privind informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă că, deși pădurile din UE 
sunt gestionate în conformitate cu 
principiul GDP stabilit de comun acord, iar 
în UE suprafețele împădurite au crescut în 
ultimele decenii, s-a dezvoltat o abordare 
diferită a GDP în contextul regulamentului 

9. regretă că, deși pădurile din UE 
sunt gestionate în conformitate cu 
principiul GDP stabilit de comun acord, iar 
în UE suprafețele împădurite au crescut în 
ultimele decenii, calitatea pădurilor este 
din ce în ce mai precară în multe zone; 



AM\1207223RO.docx 103/158 PE650.371v02-00

RO

recent convenit al Parlamentului European 
și al Consiliului privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile și 
de modificare a Regulamentului 2019/2088 
privind informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare;

salută, prin urmare, faptul că s-a 
dezvoltat o abordare diferită a GDP în 
contextul regulamentului recent convenit al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea unui cadru de facilitare a 
investițiilor durabile și de modificare a 
Regulamentului 2019/2088 privind 
informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă că, deși pădurile din UE 
sunt gestionate în conformitate cu 
principiul GDP stabilit de comun acord, iar 
în UE suprafețele împădurite au crescut în 
ultimele decenii, s-a dezvoltat o abordare 
diferită a GDP în contextul regulamentului 
recent convenit al Parlamentului European 
și al Consiliului privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile și 
de modificare a Regulamentului 2019/2088 
privind informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare;

9. observă că, deși pădurile din UE 
sunt gestionate în conformitate cu 
principiul GDP stabilit de comun acord, iar 
în UE suprafețele împădurite au crescut în 
ultimele decenii, s-a dezvoltat o abordare 
diferită a GDP în contextul regulamentului 
recent convenit al Parlamentului European 
și al Consiliului privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile și 
de modificare a Regulamentului 2019/2088 
privind informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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9a. reamintește că în lista de specii 
alogene invazive de interes pentru Uniune 
există mai multe specii de arbori; observă 
că în păduri se pot întâlni și alte plante 
alogene invazive; invită toate autoritățile 
de la nivel guvernamental, regional sau 
local, precum și orice alte părți interesate 
din sectorul public, privat sau 
neguvernamental, să includă doar soiuri 
locale de arbori adecvate pentru regiunile 
specificate, punând totodată în aplicare 
diverse proiecte și activități de 
(re)plantare de păduri; invită, de 
asemenea, autoritățile naționale 
responsabile să facă schimb de informații 
și de bune practici cu partenerii lor din 
alte state membre cu privire la modul în 
care se poate soluționa problema 
răspândirii speciilor alogene invazive în 
păduri și, dacă este posibil, cu privire la 
modul în care se poate reduce prezența 
acestora, cu scopul de a le înlocui integral 
cu soiuri locale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază importanța unor 
ecosisteme forestiere reziliente și 
sănătoase, inclusiv a faunei și florei, 
pentru a menține și a îmbunătăți 
multiplele servicii ecosistemice furnizate 
de păduri, cum ar fi biodiversitatea, aerul 
curat, apa, solurile sănătoase, lemnul și 
materiile prime nelemnoase; subliniază că 
instrumentele voluntare și legislațiile în 
vigoare, cum ar fi Directivele UE privind 
păsările și habitatele, afectează deciziile 
în materie de gestionare a terenurilor și 
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trebuie respectate și puse în aplicare în 
mod corespunzător;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că fermierii și proprietarii 
de păduri sunt actori-cheie în zonele 
rurale; salută recunoașterea rolului 
silviculturii, al agrosilviculturii și al 
industriilor forestiere în programul de 
dezvoltare rurală al PAC 2014-2020, 
precum și îmbunătățirile introduse prin 
Regulamentul Omnibus; încurajează 
păstrarea acestei recunoașteri în cadrul 
PAC 2021-2027 și la punerea în aplicare 
a Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 204
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că producția de lemn ca 
sursă de energie este foarte scăzută și că 
substituirea acesteia cu combustibili fosili 
crește emisiile de CO2; consideră, prin 
urmare, că nu acesta este răspunsul 
adecvat pentru combaterea eficientă a 
încălzirii globale; solicită să nu se mai 
acorde stimulente și subvenții pentru 
producția de lemn ca sursă de energie, o 
practică ce, în mod vădit, nu este 
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durabilă;

Or. fr

Amendamentul 205
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe 
Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază caracterul adecvat și 
viabil al abordării în două etape pentru a 
verifica durabilitatea biomasei forestiere, 
astfel cum s-a convenit în reformarea 
Directivei privind energia din surse 
regenerabile; constată că acest lucru ar 
trebui realizat prin continuarea 
procesului, anterior întrerupt, de 
elaborare de către Comitetul forestier 
permanent și de către Comisie a unor 
criterii specifice de durabilitate care nu se 
axează pe utilizarea finală;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. își exprimă îngrijorarea profundă 
cu privire la faptul că, în anumite părți 
ale Uniunii, nepunerea în aplicare a 
legislației UE existente și suspiciunile 
legate de corupție au condus la exploatări 
forestiere ilegale și la activități forestiere 
nesustenabile; solicită Comisiei și statelor 
membre să combată corupția și să pună 
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pe deplin în aplicare legislația existentă;

Or. en

Amendamentul 207
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. regretă faptul că nu a fost posibil 
să se facă nimic pentru a preveni 
deteriorarea pădurilor sau în ceea ce 
privește daunele masive cauzate de 
insecte; consideră că combaterea 
cuprinzătoare a dăunătorilor ar trebui 
promovată și facilitată pe măsură ce 
intrăm într-o etapă mai caldă a ciclului 
climatic;

Or. fi

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că participarea 
fermierilor și a vânătorilor la buna 
gestionare a zonelor împădurite este 
esențială, în special pentru menținerea 
echilibrului biodiversității animale și 
vegetale;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. recunoaște rolul pădurilor în ceea 
ce privește furnizarea de valoare 
recreativă și activități forestiere, cum ar fi 
recoltarea de produse forestiere 
nelemnoase, de pildă ciuperci și fructe de 
pădure; ia act de posibilitățile de 
îndepărtare a unei cantități mai mari de 
biomasă ca mijloc de prevenire a 
incendiilor forestiere prin intermediul 
pășunatului, dar remarcă și faptul că 
pășunatul animalelor sălbatice are un 
impact negativ asupra supraviețuirii 
plantulelor, și, prin urmare, observă 
nevoile de gestionare durabilă a faunei 
care pășunează;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. invită statele membre să prevadă 
dispozițiile necesare pentru crescătorii de 
rase autohtone de animale, care sunt 
dependenți de accesul la păduri, pentru ca 
aceștia să obțină ușor acest acces, astfel 
încât să se poată păstra locurile de muncă 
în zonele rurale, precum și cunoștințele 
tradiționale și biodiversitatea, furnizând 
în același timp produse de calitate 
consumatorilor din UE;

Or. en
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Amendamentul 211
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. observă că aproape 25 % din 
suprafața totală a pădurilor din UE 
aparține rețelei Natura 2000;

Or. fi

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. încurajează statele membre să 
stimuleze părțile interesate din sectorul 
forestier de pe teritoriul lor să depună 
eforturi pentru a ajunge la un segment 
mai larg al populației prin instrumente și 
programe educaționale, atât pentru elevi, 
cât și pentru persoanele din celelalte 
grupe de vârstă, subliniind importanța 
pădurilor deopotrivă pentru activitățile 
umane și pentru conservarea 
biodiversității și a diverselor ecosisteme;

Or. en

Amendamentul 213
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3



PE650.371v02-00 110/158 AM\1207223RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Viitorul – rolul crucial jucat de Strategia 
UE pentru păduri post-2020 și de Pactul 
verde european pentru îndeplinirea 
obiectivelor Acordului de la Paris

Viitorul – orientări pentru Strategia UE 
pentru păduri post-2020

Or. fi

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

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Viitorul – rolul crucial jucat de Strategia 
UE pentru păduri post-2020 și de Pactul 
verde european pentru îndeplinirea 
obiectivelor Acordului de la Paris

Viitorul – rolul crucial jucat de Strategia 
UE pentru păduri post-2020 și de Pactul 
verde european pentru îndeplinirea 
obiectivelor Acordului de la Paris și ale 
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă 
a Organizației Națiunilor Unite

Or. en

Amendamentul 215
Juozas Olekas

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Viitorul – rolul crucial jucat de Strategia 
UE pentru păduri post-2020 și de Pactul 
verde european pentru îndeplinirea 
obiectivelor Acordului de la Paris

Viitorul – rolul crucial jucat de Strategia 
UE pentru păduri post-2020 și de Pactul 
verde european pentru îndeplinirea 
obiectivelor Acordului de la Paris și ale 
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă

Or. en
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Amendamentul 216
Michal Wiezik, Maria Noichl, Carmen Avram, Michaela Šojdrová

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Viitorul – rolul crucial jucat de Strategia 
UE pentru păduri post-2020 și de Pactul 
verde european pentru îndeplinirea 
obiectivelor Acordului de la Paris

Viitorul – rolul crucial jucat de Strategia 
UE pentru păduri post-2020 și de Pactul 
verde european pentru îndeplinirea 
obiectivelor privind biodiversitatea și pe 
cele ale Acordului de la Paris

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută publicarea recentă a 
Pactului verde european al Comisiei și 
așteaptă cu interes viitoarea strategie UE 
pentru păduri post-2020;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 218
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută publicarea recentă a Pactului 
verde european al Comisiei și așteaptă cu 
interes viitoarea strategie UE pentru păduri 
post-2020;

10. salută publicarea recentă a Pactului 
verde european al Comisiei și așteaptă cu 
interes viitoarea strategie UE pentru păduri 
post-2020; se așteaptă, însă, în același 
timp, ca Pactul verde să ia în considerare 
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și promovarea bioeconomiei drept o 
abordare esențială în vederea tranziției 
spre o societate cu emisii reduse de 
carbon.

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută publicarea recentă a Pactului 
verde european al Comisiei și așteaptă cu 
interes viitoarea strategie UE pentru păduri 
post-2020;

10. salută publicarea recentă a Pactului 
verde european al Comisiei și așteaptă cu 
interes viitoarea strategie UE pentru păduri 
post-2020, care ar trebui aliniată la Pactul 
verde european și la o strategie 
ambițioasă a UE în domeniul 
biodiversității;

Or. en

Amendamentul 220
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută publicarea recentă a 
Pactului verde european al Comisiei și 
așteaptă cu interes viitoarea strategie UE 
pentru păduri post-2020;

10. așteaptă cu interes viitoarea 
strategie UE pentru păduri post-2020;

Or. fi

Amendamentul 221
Anna Deparnay-Grunenberg
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută publicarea recentă a Pactului 
verde european al Comisiei și așteaptă cu 
interes viitoarea strategie UE pentru păduri 
post-2020;

10. salută publicarea recentă a Pactului 
verde european al Comisiei și așteaptă cu 
interes viitoarea strategie UE pentru păduri 
post-2020, sub umbrela Strategiei în 
domeniul biodiversității;

Or. en

Amendamentul 222
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută publicarea recentă a Pactului 
verde european al Comisiei și așteaptă cu 
interes viitoarea strategie UE pentru păduri 
post-2020;

10. ia act de publicarea recentă a 
Pactului verde european al Comisiei și 
așteaptă cu interes viitoarea strategie UE 
pentru păduri post-2020;

Or. fr

Amendamentul 223
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că strategia Uniunii 
pentru păduri ar trebui să pună accentul 
pe sprijinirea și pe promovarea 
competitivității sectorului forestier - 
industria forestieră, bioeconomia și 
bioenergia UE; consideră că strategia 
pentru păduri ar trebui să vizeze în special 



PE650.371v02-00 114/158 AM\1207223RO.docx

RO

dobândirea autonomiei UE în ceea ce 
privește lemnul, rezultând, ca urmare, și 
reducerea problemelor legate de 
suprafețele împădurite și a problemelor 
asociate, cum ar fi tăierea ilegală, 
acapararea terenurilor și daunele aduse 
beneficiilor ecologice și biodiversității în 
țările terțe;

Or. fi

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze instrumente economice și 
politice care să permită unui număr mai 
mare de păduri să își atingă potențialul 
ecologic și să absoarbă dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 225
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. consideră că rolul pădurilor în 
politica privind clima ar trebui privit în 
primul rând din perspectiva bioeconomiei, 
întrucât implică sporirea utilizării 
combustibililor și a materialelor din surse 
regenerabile, în loc de a stabili ținte legate 
de dimensiunea absorbanților forestieri 
sau a zonelor forestiere protejate; 
consideră că, până la exploatarea 
întregului potențial al bioeconomiei, nu 
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va fi nevoie de o legislație suplimentară 
privind pădurile;

Or. fi

Amendamentul 226
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. observă că dezvoltarea 
bioeconomiei UE depinde, printre altele, 
de dezvoltarea tehnologiei și a piețelor, de 
cadrul politic european și internațional și 
de caracterul durabil al utilizării 
pădurilor UE; constată că unii dintre 
acești factori sunt mai ușor de influențat 
decât alții; se declară, prin urmare, în 
favoarea eliminării obstacolelor 
legislative inutile, a promovării cooperării 
intersectoriale și a promovării investițiilor 
în cercetare și dezvoltare pentru a facilita 
schimbarea în cadrul acestei industrii;

Or. fi

Amendamentul 227
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
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considerate drept singurul tip de absorbant 
de CO2, deoarece acest lucru ar stimula 
mai puțin alte sectoare să își reducă la 
minimum emisiile; reliefează, în plus, 
importanța depășirii modelului de societate 
bazat pe combustibili fosili;

considerate drept singurul tip de absorbant 
de CO2, deoarece acest lucru ar stimula 
mai puțin alte sectoare să își reducă la 
minimum emisiile; subliniază că utilizarea 
lemnului ca material de construcție 
durabil sau chiar ca resursă energetică 
trebuie avută în vedere dacă ne permite să 
ne orientăm către o economie mai 
durabilă; reliefează, în plus, importanța 
depășirii modelului de societate bazat pe 
combustibili fosili;

Or. fr

Amendamentul 228
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Michal Wiezik

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
considerate drept singurul tip de absorbant 
de CO2, deoarece acest lucru ar stimula 
mai puțin alte sectoare să își reducă la 
minimum emisiile; reliefează, în plus, 
importanța depășirii modelului de societate 
bazat pe combustibili fosili;

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
considerate drept singurul tip de absorbant 
de CO2, deoarece acest lucru ar stimula 
mai puțin alte sectoare să își reducă la 
minimum emisiile; reliefează, în plus, 
importanța depășirii modelului de societate 
bazat pe combustibili fosili; subliniază că 
noua strategie a UE pentru păduri ar 
trebui să contribuie, de asemenea, la cea 
de a 15-a reuniune a Conferinței părților 
(COP15) la Convenția privind diversitatea 
biologică;

Or. en
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Amendamentul 229
Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
considerate drept singurul tip de absorbant 
de CO2, deoarece acest lucru ar stimula 
mai puțin alte sectoare să își reducă la 
minimum emisiile; reliefează, în plus, 
importanța depășirii modelului de societate 
bazat pe combustibili fosili;

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
considerate drept singurul tip de absorbant 
de CO2, deoarece acest lucru ar stimula 
mai puțin alte sectoare să își reducă la 
minimum emisiile; reliefează, în plus, 
necesitatea de a promova adaptarea 
pădurilor la schimbările climatice și 
importanța depășirii modelului de societate 
bazat pe combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 230
Ivan David, Gilles Lebreton

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
considerate drept singurul tip de absorbant 
de CO2, deoarece acest lucru ar stimula 
mai puțin alte sectoare să își reducă la 
minimum emisiile; reliefează, în plus, 

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
considerate drept singurul tip de absorbant 
de CO2, deoarece acest lucru ar stimula 
mai puțin alte sectoare să își reducă la 
minimum emisiile; reliefează, în plus, 
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importanța depășirii modelului de societate 
bazat pe combustibili fosili;

necesitatea de a promova adaptarea 
pădurilor la schimbările climatice și 
importanța depășirii modelului de societate 
bazat pe combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 231
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
considerate drept singurul tip de absorbant 
de CO2, deoarece acest lucru ar stimula 
mai puțin alte sectoare să își reducă la 
minimum emisiile; reliefează, în plus, 
importanța depășirii modelului de societate 
bazat pe combustibili fosili;

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
considerate drept singurul tip de absorbant 
natural de CO2, deoarece acest lucru ar 
stimula mai puțin alte sectoare să își reducă 
la minimum emisiile; reliefează, în plus, 
importanța depășirii modelului de societate 
bazat 100 % pe energie din surse 
regenerabile, precum și a eliminării 
combustibililor fosili;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
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UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
considerate drept singurul tip de absorbant 
de CO2, deoarece acest lucru ar stimula 
mai puțin alte sectoare să își reducă la 
minimum emisiile; reliefează, în plus, 
importanța depășirii modelului de 
societate bazat pe combustibili fosili;

UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
considerate drept singurul tip de absorbant 
de carbon și acțiunile de regenerare ar 
trebui, prin urmare, să vizeze, de exemplu, 
și pajiștile, zonele umede și turbăriile, în 
special; reliefează, în plus, importanța 
trecerii de la o societate bazată pe 
combustibili fosili la o societate cu emisii 
cu adevărat reduse de carbon;

Or. en

Amendamentul 233
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
considerate drept singurul tip de absorbant 
de CO2, deoarece acest lucru ar stimula 
mai puțin alte sectoare să își reducă la 
minimum emisiile; reliefează, în plus, 
importanța depășirii modelului de societate 
bazat pe combustibili fosili;

11. salută programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 și, în special, 
recunoașterea contribuției noii Strategii a 
UE pentru păduri la cea de a 26-a sesiune a 
Conferinței părților (COP26) la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice; subliniază, în acest 
sens, că, în viitor, pădurile nu ar trebui 
considerate doar absorbante de CO2 sau 
singurul tip de absorbant de CO2, deoarece 
acest lucru ar stimula mai puțin alte 
sectoare să își reducă la minimum emisiile; 
reliefează, în plus, importanța depășirii 
modelului de societate bazat pe 
combustibili fosili;

Or. fi

Amendamentul 234
Teuvo Hakkarainen
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. observă, în plus, că, pentru a 
sprijini utilizarea biomasei produse de 
păduri, ar trebui să fie luate în 
considerare obiectivele ambițioase 
stabilite în cadrul politicii energetice a UE 
în ceea ce privește creșterea ponderii 
energiei din surse regenerabile;

Or. fi

Amendamentul 235
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reiterează apelul Parlamentului 
European10a de a introduce un obiectiv 
obligatoriu din punct de vedere juridic la 
nivelul UE de refacere a habitatelor 
degradate până în 2030, inclusiv a 
pădurilor naturale;
_________________
10a  Rezoluția Parlamentului European 
din 16 ianuarie 2020 referitoare la cea de 
a 15-a reuniune a Conferinței părților 
(COP15) la Convenția privind diversitatea 
biologică (2019/2824(RSP)).

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. reiterează apelul Parlamentului 
European11a de a elabora politici silvice 
coerente, care să combată pierderea 
biodiversității și efectele schimbărilor 
climatice și care să extindă absorbanții 
naturali care există în UE, protejând, 
conservând și îmbogățind biodiversitatea;
_________________
11a  Rezoluția Parlamentului European 
din 16 ianuarie 2020 referitoare la cea de 
a 15-a reuniune a Conferinței părților 
(COP15) la Convenția privind diversitatea 
biologică (2019/2824(RSP)).

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de 
asemenea, acțiunile care vizează creșterea 
suprafețelor împădurite;

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al exploatațiilor agrosilvice, al 
sectorului forestier și al bioeconomiei 
pentru realizarea obiectivelor Pactului 
verde european; subliniază că realizarea 
obiectivelor UE în domeniul mediului și al 
climei nu va fi posibilă niciodată fără 
păduri multifuncționale, sănătoase și 
gestionate durabil, și nici fără industrii 
viabile; invită, de asemenea, Comisia să 
analizeze posibilitatea creării unui buget 
special, pe lângă bugetul alocat politicii 
agricole comune, pentru a încuraja statele 
membre să respecte obiectivele la nivelul 
UE de creștere a suprafețelor împădurite, 
în special în zonele care nu sunt adecvate 
pentru producția de alimente și în cele din 
apropierea zonelor urbane, pentru a 
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atenua efectele negative ale încălzirii și 
poluarea, reducând în același timp 
despăduririle;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite;

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, aplicând o 
perspectivă pe termen lung, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite; încurajează Comisia să 
examineze diferite opțiuni, atât în cadrul 
măsurilor actuale, cât și în cadrul celor 
noi, pentru a încuraja și a stimula 
proprietarii de păduri să aplice, în cadrul 
noțiunii de gestionare durabilă a 
pădurilor, metode de gestionare care să 
asigure beneficii pe termen lung pentru 
climă;

Or. en

Amendamentul 239
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite;

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea 
obiectivelor; subliniază că realizarea 
obiectivelor UE în domeniul mediului și al 
climei nu va fi posibilă niciodată fără 
păduri multifuncționale, sănătoase și 
gestionate durabil, și nici fără industrii 
viabile; încurajează, de asemenea, acțiunile 
care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite în statele membre cu un nivel 
redus al suprafețelor împădurite, în 
special în zonele în care pădurile au fost 
distruse de om și de pășunat; consideră, 
în plus, că noile cerințe de protecție ar 
trebui să se axeze pe zonele în care 
activitatea umană și pășunatul au distrus 
pădurile sau pe zonele în care există 
păduri naturale deosebit de valoroase;

Or. fi

Amendamentul 240
Balázs Hidvéghi

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite;

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează acțiunile care 
vizează creșterea suprafețelor împădurite și 
a altor terenuri împădurite, acolo unde 
este cazul, în special pe terenurile 
abandonate, în apropierea zonelor urbane 
și periurbane, precum și în zonele de 
munte, luând în considerare condițiile 
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specifice la nivel regional și condițiile 
climatice în schimbare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite;

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite în acele state membre în care 
ponderea acestora este scăzută, iar în alte 
state membre, menținerea suprafețelor 
împădurite în zonele cu funcții ecologice 
importante;

Or. sl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri protejate în mod 
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sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite;

eficace și fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează refacerea și 
îmbunătățirea stării ecosistemelor 
forestiere și, acolo unde este cazul, 
creșterea suprafețelor împădurite pentru a 
consolida reziliența și pentru a sprijini 
dezvoltarea locală;

Or. en

Amendamentul 243
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite;

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului, al climei și al biodiversității nu 
va fi posibilă niciodată fără păduri 
sănătoase; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite, în cazul în care arborii 
plantați sunt adecvați pentru condițiile 
locale, iar plantarea și pădurea nou-
creată nu afectează în mod negativ 
biodiversitatea existentă;

Or. en

Amendamentul 244
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite;

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite și utilizarea masei lemnoase 
recoltate în concordanță cu creșterea 
forestieră durabilă;

Or. de

Amendamentul 245
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite;

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite, precum și măsuri de finanțare 
a acestor acțiuni;

Or. ro

Amendamentul 246
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite;

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite și o mai bună integrare a 
biodiversității în silvicultură;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite;

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil la nivel 
național, și nici fără industrii viabile; 
încurajează, de asemenea, acțiunile care 
vizează menținerea sau creșterea 
suprafețelor împădurite;

Or. fr

Amendamentul 248
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Mazaly Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. evidențiază rolul esențial al 
pădurilor, al sectorului forestier și al 
bioeconomiei pentru realizarea obiectivelor 
Pactului verde european; subliniază că 
realizarea obiectivelor UE în domeniul 
mediului și al climei nu va fi posibilă 
niciodată fără păduri multifuncționale, 
sănătoase și gestionate durabil, și nici fără 
industrii viabile; încurajează, de asemenea, 
acțiunile care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite;

12. evidențiază rolul esențial al 
sectorului forestier pentru realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă și 
pentru punerea în aplicare a Pactului 
verde european; subliniază că realizarea 
obiectivelor UE în domeniul mediului și al 
climei nu va fi posibilă niciodată fără 
păduri multifuncționale, sănătoase și 
gestionate durabil, și nici fără industrii 
viabile; încurajează, de asemenea, acțiunile 
care vizează creșterea suprafețelor 
împădurite;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că, în unele situații, 
există compromisuri între protejarea 
climei și protejarea biodiversității în 
sectorul bioeconomiei și, în special, în 
silvicultură, care joacă un rol central în 
tranziția către o economie neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei; își exprimă preocuparea cu privire 
la faptul că acest compromis nu a fost 
abordat suficient în cadrul recentelor 
discuții politice; solicită tuturor părților 
interesate să dezvolte o abordare coerentă, 
care să reunească protecția biodiversității 
și protecția climei într-un sector forestier 
și o bioeconomie prospere;

Or. en
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Amendamentul 250
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. observă că Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice tratează 
incendiile forestiere drept un fenomen 
natural; constată că incendiile forestiere 
pot fi prevenite prin asigurarea creșterii 
pădurilor, prin reducerea cantității de 
lemn mort și prin asigurarea existenței 
unei rețele cuprinzătoare de drumuri 
forestiere; consideră că Acordul de la 
Paris ar trebui să recunoască faptul că 
gestionarea adecvată și planificată a 
pădurilor comerciale poate combate 
incendiile forestiere; consideră că țările 
care au reușit să prevină incendiile 
forestiere ar trebui să fie recompensate la 
calcularea amprentei de carbon;

Or. fi

Amendamentul 251
Maria Noichl, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a subliniază că sectorul european al 
lemnului are tot interesul să asigure o 
aprovizionare proprie la niveluri cât mai 
mari posibil și în mod durabil cu materie 
primă lemnoasă; subliniază că 
promovarea plantațiilor cu specii 
forestiere cu creștere rapidă, spre 
exemplu, poate reprezenta o piatră de 
temelie în cadrul tranziției energetice, în 
vederea reducerii presiunii exploatărilor 
asupra pădurilor;
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Or. de

Amendamentul 252
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că refacerea pădurilor 
nu poate compensa efectele defrișărilor, 
întrucât recuperarea habitatelor și a 
ecosistemelor pierdute poate dura decenii, 
chiar secole; subliniază, prin urmare, că 
este esențial ca refacerea pădurilor să fie 
utilizată ca o măsură suplimentară și nu 
ca o alternativă la defrișări;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că politicile în domeniul 
forestier trebuie să fie coerente, trebuie să 
combată, în egală măsură, pierderea 
biodiversității și efectele schimbărilor 
climatice și trebuie să extindă absorbanții 
naturali care există în UE, protejând, 
conservând și îmbogățind biodiversitatea; 
subliniază necesitatea creării de sinergii și 
a asigurării coerenței între agendele de 
politică ale UE;

Or. en
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Amendamentul 254
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază, de asemenea, 
importanța informării societății cu privire 
la gestionarea durabilă a pădurilor 
noastre, pentru ca toți cetățenii să fie 
conștienți de bogăția acestui patrimoniu și 
de necesitatea de a gestiona, de a menține 
și de a exploata resursele noastre pentru a 
evita orice conflict de natură socială;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că gestionarea durabilă 
și conservarea pădurilor noastre 
reprezintă un element central de interes 
general. Acestea asigură servicii publice 
în domeniul activităților recreative, al 
sănătății și al educației;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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12b. reamintește că aproximativ 60 % 
din pădurile din UE se află în proprietate 
privată și că aproximativ două treimi din 
proprietarii privați de păduri dețin mai 
puțin de 3 hectare de pădure; subliniază 
că toate măsurile trebuie să ia în 
considerare în mod corespunzător acest 
aspect și, prin urmare, trebuie să fie 
elaborate într-o asemenea manieră încât 
să fie accesibile și să poată fi puse în 
aplicare de micii proprietari de păduri; 
reamintește că Comisia a identificat 
sarcina administrativă și regimul de 
proprietate forestieră drept factori 
limitativi pentru adoptarea anumitor 
măsuri1a;
_________________
1a COM(2018) 811 final, p. 3.

Or. en

Amendamentul 257
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. solicită ca ultimele păduri primare 
din Europa să beneficieze de o protecție 
sporită; consideră că utilizarea acestor 
păduri de către întreprinderile, 
administrațiile și agențiile forestiere 
guvernamentale, de către întreprinderile 
forestiere și de către cetățeni poate fi 
limitată sau interzisă în întregime, în 
cazul în care această utilizare este 
incompatibilă cu obiectivul de conservare 
a acestor păduri; îndeamnă Polonia să 
oprească exploatarea forestieră în 
pădurea Bialowieza;

Or. fr
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Amendamentul 258
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. își exprimă îngrijorarea profundă 
cu privire la presiunile suplimentare 
exercitate de schimbările climatice asupra 
pădurilor și a biodiversității acestora, 
astfel cum este menționat în raportul 
special al IPCC referitor la terenuri din 8 
august 2019; consideră că ar trebui să fie 
luate măsuri suplimentare pentru a 
reduce considerabil riscurile de creștere a 
numărului de valuri de căldură, de 
incendii forestiere, de secete și de 
inundații, în special în sudul Europei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. reamintește că se preconizează o 
creștere a riscului de incendii ca urmare a 
schimbărilor climatice și consideră că este 
esențială consolidarea eforturilor de 
prevenire și de pregătire, cum ar fi 
evaluările riscurilor de dezastre, în cadrul 
cărora este mai eficace să se adopte o 
abordare europeană comună; reamintește 
rolul important al campaniilor de 
sensibilizare, care ar trebui să promoveze 
dezvoltarea încă de la vârsta școlară a 
unei înțelegeri comune a aspectelor legate 
de conservarea naturii, prevenirea și 
stingerea incendiilor, promovând în 
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același timp o înțelegere mai profundă din 
partea comunităților locale a 
particularităților pădurilor regionale și 
naționale din diferite state membre;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. subliniază că recunoașterea și 
protejarea drepturilor de proprietate este 
esențială pentru realizarea unui 
angajament pe termen lung în ceea ce 
privește gestionarea durabilă a pădurilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12d. reiterează importanța acordării 
unei finanțări adecvate mecanismului de 
protecție civilă al Uniunii Europene în 
vederea coordonării asistenței 
paneuropene cu Centrul de coordonare a 
răspunsului la situații de urgență al 
Comisiei Europene (ERCC) în cazul unor 
incendii forestiere transfrontaliere;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12e. consideră că ar trebui consolidate 
reziliența europeană la dezastre și 
instrumentele de alertă timpurie; salută 
activitatea de monitorizare desfășurată de 
Sistemul european de informare privind 
incendiile forestiere (EFFIS) și solicită o 
mai strânsă colaborare cu autoritățile 
naționale și regionale ale statelor membre 
ale UE în ceea ce privește activitățile de 
prevenire, pregătire și răspuns în caz de 
incendii forestiere;

Or. en

Amendamentul 263
Daniel Buda

Propunerea de rezoluție
Paragraph 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier; 
subliniază că trebuie dezvoltată o abordare 
coordonată și coerentă a pădurilor, a 
sectorului forestier și a serviciilor multiple 
pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE 
care afectează direct sau indirect pădurile 

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier, 
asigurând continuitatea rolului 
multifuncțional și multidimensional al 
pădurilor; subliniază că trebuie dezvoltată 
o abordare coordonată, echilibrata și 
coerentă a pădurilor, a sectorului forestier 
și a serviciilor multiple pe care le oferă, 
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și gestionarea lor în UE; având în vedere numărul tot mai mare de 
politici naționale și ale UE care afectează 
direct sau indirect pădurile și gestionarea 
lor în UE;

Or. ro

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier; 
subliniază că trebuie dezvoltată o abordare 
coordonată și coerentă a pădurilor, a 
sectorului forestier și a serviciilor multiple 
pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE 
care afectează direct sau indirect pădurile 
și gestionarea lor în UE;

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; remarcă faptul că, din moment 
ce agrosilvicultura poate avea, atât 
caracteristici agricole, cât și forestiere, 
Strategia UE pentru păduri trebuie să fie 
coordonată cu strategia „de la fermă la 
consumator”; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier; 
subliniază că trebuie dezvoltată o abordare 
coordonată și coerentă a pădurilor, a 
sectorului forestier și a serviciilor multiple 
pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE 
care afectează direct sau indirect pădurile 
și gestionarea lor în UE;

Or. en

Amendamentul 265
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama 
de toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier; 
subliniază că trebuie dezvoltată o abordare 
coordonată și coerentă a pădurilor, a 
sectorului forestier și a serviciilor multiple 
pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE 
care afectează direct sau indirect pădurile 
și gestionarea lor în UE;

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă 
pentru perioada de după 2020 pentru a 
face față, în special, crizei biodiversității 
și a schimbărilor climatice; subliniază că 
trebuie dezvoltată o abordare coordonată, 
coerentă și mai bine integrată în 
legislațiile UE relevante a pădurilor, a 
sectorului forestier și a serviciilor multiple 
pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE 
care afectează direct sau indirect pădurile 
și gestionarea lor în UE;

Or. en

Amendamentul 266
Anne Sander

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier; 
subliniază că trebuie dezvoltată o abordare 
coordonată și coerentă a pădurilor, a 
sectorului forestier și a serviciilor multiple 

13. subliniază necesitatea de a susține 
pe deplin sectorul forestier printr-un 
sprijin politic real, subliniază în acest sens 
că este necesară o strategie a UE pentru 
păduri ambițioasă, independentă și de sine 
stătătoare pentru perioada de după 2020, 
care să nu fie subordonată niciunei alte 
strategii sectoriale; cere o nouă strategie a 
UE pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier; 
subliniază că trebuie dezvoltată o abordare 
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pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE 
care afectează direct sau indirect pădurile 
și gestionarea lor în UE;

coordonată și coerentă a pădurilor, a 
sectorului forestier și a serviciilor multiple 
pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE 
care afectează direct sau indirect pădurile 
și gestionarea lor în UE;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier; 
subliniază că trebuie dezvoltată o abordare 
coordonată și coerentă a pădurilor, a 
sectorului forestier și a serviciilor multiple 
pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE 
care afectează direct sau indirect pădurile 
și gestionarea lor în UE;

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier; 
subliniază că trebuie dezvoltată o abordare 
coordonată și coerentă a pădurilor, a 
sectorului forestier, inclusiv a persoanelor 
care lucrează în mod direct sau indirect în 
pădure și în sectorul forestier și care 
trăiesc în zonele împădurite, și a 
serviciilor multiple pe care le oferă, având 
în vedere numărul tot mai mare de politici 
naționale și ale UE care afectează direct 
sau indirect pădurile și gestionarea lor în 
UE;

Or. en

Amendamentul 268
Teuvo Hakkarainen
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier; 
subliniază că trebuie dezvoltată o abordare 
coordonată și coerentă a pădurilor, a 
sectorului forestier și a serviciilor multiple 
pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE 
care afectează direct sau indirect pădurile 
și gestionarea lor în UE;

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier și de 
faptul că în unele state membre mai mult 
de jumătate din suprafața terestră este 
acoperită de păduri; subliniază că trebuie 
dezvoltată o abordare coordonată și 
coerentă a pădurilor, a sectorului forestier 
și a serviciilor multiple pe care le oferă, 
având în vedere numărul tot mai mare de 
politici naționale și ale UE care afectează 
direct sau indirect pădurile și gestionarea 
lor în UE;

Or. fi

Amendamentul 269
Michal Wiezik, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier; 
subliniază că trebuie dezvoltată o abordare 

13. subliniază că, pentru perioada de 
după 2020, este necesară o strategie a UE 
pentru păduri ambițioasă, care să se bazeze 
pe Strategia în domeniul biodiversității; 
cere o nouă strategie a UE pentru păduri, 
care să se bazeze pe o abordare holistică a 
GDP, ținând seama de toate aspectele 
economice, sociale și de mediu ale lanțului 
valoric forestier; subliniază că trebuie 
dezvoltată o abordare coordonată și 
coerentă a pădurilor, a sectorului forestier 
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coordonată și coerentă a pădurilor, a 
sectorului forestier și a serviciilor multiple 
pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE 
care afectează direct sau indirect pădurile 
și gestionarea lor în UE;

și a serviciilor multiple pe care le oferă, 
având în vedere numărul tot mai mare de 
politici naționale și ale UE care afectează 
direct sau indirect pădurile și gestionarea 
lor în UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier; 
subliniază că trebuie dezvoltată o abordare 
coordonată și coerentă a pădurilor, a 
sectorului forestier și a serviciilor multiple 
pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE 
care afectează direct sau indirect pădurile 
și gestionarea lor în UE;

13. subliniază că sunt necesare 
strategii naționale pentru păduri 
ambițioase, independente și de sine 
stătătoare pentru perioada de după 2020, 
care să nu fie subordonate niciunei alte 
strategii sectoriale; cere ca aceste strategii 
să se bazeze pe o abordare holistică a GDP, 
ținând seama de toate aspectele economice, 
sociale și de mediu ale lanțului valoric 
forestier; subliniază că trebuie dezvoltată o 
abordare coordonată și coerentă a 
pădurilor, a sectorului forestier și a 
serviciilor multiple pe care le oferă, având 
în vedere numărul tot mai mare de politici 
naționale și ale UE care afectează direct 
sau indirect pădurile și gestionarea lor;

Or. fr

Amendamentul 271
Francesca Donato, Elena Lizzi

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii 
sectoriale; cere o nouă strategie a UE 
pentru păduri, care să se bazeze pe o 
abordare holistică a GDP, ținând seama de 
toate aspectele economice, sociale și de 
mediu ale lanțului valoric forestier; 
subliniază că trebuie dezvoltată o abordare 
coordonată și coerentă a pădurilor, a 
sectorului forestier și a serviciilor multiple 
pe care le oferă, având în vedere numărul 
tot mai mare de politici naționale și ale UE 
care afectează direct sau indirect pădurile 
și gestionarea lor în UE;

13. subliniază că este necesară o 
strategie a UE pentru păduri ambițioasă, 
independentă și de sine stătătoare pentru 
perioada de după 2020, care să nu fie 
subordonată niciunei alte strategii a UE; 
cere o nouă strategie a UE pentru păduri, 
care să se bazeze pe o abordare holistică a 
GDP, ținând seama de toate aspectele 
economice, sociale și de mediu ale lanțului 
valoric forestier; subliniază că trebuie 
dezvoltată o abordare coordonată și 
coerentă a pădurilor, a sectorului forestier 
și a serviciilor multiple pe care le oferă, 
având în vedere numărul tot mai mare de 
politici naționale și ale UE care afectează 
direct sau indirect pădurile și gestionarea 
lor în UE;

Or. it

Amendamentul 272
Maria Noichl, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Comisiei Europene ca, la 
punerea în aplicare a Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală, să 
urmărească promovarea de inițiative, 
demararea de proiecte și utilizarea 
fondurilor conform obiectivelor stabilite, 
vizând îndeosebi prevenirea pierderii 
biodiversității în păduri, promovarea 
speciilor de arbori native mixte și 
îmbunătățirea gestionării pădurilor.

Or. de

Amendamentul 273
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi
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Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. regretă faptul că această abordare 
coordonată și coerentă nu se aplică și 
politicii comerciale a Uniunii, care 
autorizează importul masiv de produse 
agricole, direct responsabile pentru 
defrișări în țările terțe, în special de 
culturile proteice și produsele de origine 
animală;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că zonele strict protejate 
din cadrul sistemului de gestionare a non-
intervențiilor ar trebui să facă parte din 
Strategia UE pentru păduri și din 
strategiile de dezvoltare locală bazate pe 
turismul natural cu impact redus și pe 
furnizarea de servicii ecosistemice 
neproductive;

Or. en

Amendamentul 275
Maria Noichl, Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită Comisiei Europene să 
acționeze la nivelul statelor membre, 
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astfel încât comunicarea între proprietarii 
și utilizatorii de păduri, îndeosebi din 
domeniul protecției mediului, activităților 
de agrement, turistice și de vânătoare, să 
fie susținută și încurajată cu prioritate la 
fața locului; subliniază, în acest context, 
rolul unei abordări bazate pe parteneriate 
la fața locului, spre exemplu, în cadrul 
forumurilor regionale pentru păduri;

Or. de

Amendamentul 276
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier 
și obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea 
de a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE;

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui:

(a) să stabilească orientări pentru 
exploatarea pădurilor, pentru refacerea, 
protejarea, conservarea lor;
(b) să determine liniile principale de 
acțiune și planurile prospective de 
dezvoltare a economiei europene în 
domeniul forestier, de utilizare a 
resurselor forestiere și a caracteristicilor 
naturale utile ale pădurii;
(c) să planifice adoptarea unor dispoziții, 
la nivelul Uniunii Europene, în vederea 
utilizării durabile, a refacerii, a protejării 
și a conservării pădurilor;
(d) să instituie, la nivelul Uniunii 
Europene, un sistem de inventariere și de 
supraveghere a pădurilor pentru a 
verifica starea, nivelul de exploatare, de 
refacere, de protecție și de conservare a 
pădurilor;
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(e) să ofere asistență și să coordoneze 
strategiile naționale de gestionare a 
pădurilor ținând cont de schimbările 
climatice, în special în ceea ce privește 
migrația asistată, adaptarea și 
aclimatizarea populațiilor forestiere. 

Or. fr

Amendamentul 277
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea de 
a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE;

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, cu 
caracter obligatoriu către statele membre, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea de 
a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE; în acest sens, ar trebui accentuat 
rolul de instrument eficient de coordonare 
al noii strategii în cadrul diferitelor 
politici ale UE în domeniul forestier, 
creându-se coerență și sinergii cu alte 
sectoare care interferează cu sectorul 
forestier; subliniază că autoritățile locale 
și regionale au un rol esențial în 
consolidarea utilizării durabile a 
pădurilor și în special în ce privește 
economia rurală și insistă asupra 
implicării acestor autorități atât în 
conceperea măsurilor din sectorul 
forestier, cât și în implementarea lor;

Or. ro

Amendamentul 278
Martin Hlaváček

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea de 
a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE;

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea de 
a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE; solicită consolidarea rolului 
Comitetului forestier permanent (SFC) 
pentru a asigura coordonarea între părțile 
interesate relevante și politicile la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 279
Ivan David

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea de 
a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE;

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea de 
a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE; solicită consolidarea rolului 
Comitetului forestier permanent (SFC) 
pentru a asigura coordonarea între părțile 
interesate relevante și politicile la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 280
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea de 
a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE;

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea de 
a contribui la obiectivele mai ample ale UE 
și de a asigura stabilitatea și 
predictibilitatea pe termen lung pentru 
gestionarea durabilă a pădurilor, pentru 
sectorul forestier și pentru întreaga 
bioeconomie;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea de 
a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE;

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
al agrosilviculturii și obiectivele UE 
privind pădurile și exploatațiile 
agrosilvice, recunoscând atât necesitatea de 
a respecta competența națională, cât și 
necesitatea de a contribui la obiectivele 
mai ample ale UE, abordând totodată în 
mod coerent atât particularitățile 
pădurilor private, cât și pe cele ale 
pădurilor care aparțin domeniului public;

Or. en
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Amendamentul 282
Álvaro Amaro

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea de 
a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE;

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competențele naționale care pot fi 
partajate, în rețeaua sectoarelor care au o 
legătură directă sau indirectă cu sectorul 
forestier, cât și necesitatea de a contribui la 
obiectivele mai ample ale UE;

Or. pt

Amendamentul 283
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea de 
a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE;

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând  puterea de decizie a 
proprietarilor de păduri și rezultatele 
certificării, necesitatea de a respecta 
competența națională și necesitatea de a 
contribui la obiectivele mai ample ale UE;

Or. fi

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea de 
a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE;

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie doar o punte 
între politicile naționale în domeniul 
forestier, recunoscând în același timp 
necesitatea de a respecta competența 
statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 285
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele UE privind pădurile, 
recunoscând atât necesitatea de a respecta 
competența națională, cât și necesitatea 
de a contribui la obiectivele mai ample ale 
UE;

14. consideră că Strategia UE pentru 
păduri ar trebui să constituie o punte între 
politicile naționale în domeniul forestier și 
obiectivele și competențele UE privind 
pădurile;

Or. en

Amendamentul 286
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că agențiile, 
întreprinderile, organizațiile și 
administrația de stat, responsabile cu 
planificarea, organizarea și gestionarea 
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economiei în domeniul forestier, precum 
și utilizarea resurselor forestiere, trebuie 
să asigure:
(a) îmbunătățirea caracteristicilor 
naturale ale pădurilor (protecția apei, 
conservarea solului împotriva eroziunii, 
conservarea biodiversității, reglarea 
climei), în scopul protejării sănătății 
publice și a mediului, precum și al 
dezvoltării economiilor locale;
(b) o utilizare continuă, durabilă și 
rațională a pădurii, în vederea satisfacerii 
metodice a nevoilor economiilor naționale 
și ale comunităților locale în materie de 
produse din lemn, utilizând procedee și 
metode care nu au efecte negative asupra 
lucrătorilor sau asupra mediului;
(c) reproducerea extinsă, îmbunătățirea 
diversității speciilor și a calității 
pădurilor;
(d) buna conservare a pădurilor și 
protejarea acestora împotriva incendiilor, 
organismelor dăunătoare și bolilor, 
utilizând procedee și metode care nu au 
efecte negative asupra lucrătorilor sau 
asupra mediului;
(e) adaptarea, aclimatizarea și migrația 
asistată a populațiilor forestiere 
confruntate cu schimbările climatice;

Or. fr

Amendamentul 287
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Adrián Vázquez Lázara

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită Comisiei Europene să 
analizeze modul în care poate îmbunătăți 
coordonarea statelor membre și schimbul 
de informații dintre acestea în vederea 
sporirii contribuției pădurilor la atingerea 
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obiectivului de neutralitate a emisiilor de 
dioxid de carbon, ținând totodată seama și 
de dimensiunea economică și socială a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită statele membre să 
îmbunătățească legislația națională 
pentru a pune în aplicare sau a consolida, 
dacă este cazul, protecția împotriva 
exploatării forestiere ilegale și împotriva 
declinului biodiversității;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. solicită Comisiei Europene să 
încurajeze comercializarea lemnului tăiat 
și a lemnului degroșat/rotund, și nu 
comercializarea arborilor vii din pădurile 
care aparțin domeniului public, ca 
metodă de prevenire a exploatării 
forestiere ilegale și a supraexploatării, 
ceea ce ar oferi autorităților statului un 
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control mai mare asupra volumului de 
lemn tăiat și comercializat, descurajând 
astfel practicile ilegale ale întreprinderilor 
contractate în regim privat;

Or. en

Amendamentul 290
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. insistă ca agențiile forestiere 
guvernamentale să sprijine proprietarii în 
ceea ce privește planificarea și 
organizarea gestionării economiei 
forestiere și, după caz, să organizeze, în 
baza acordurilor încheiate cu proprietarii, 
executarea lucrărilor legate de economia 
forestieră, de cultura și protecția 
pădurilor, de către întreprinderile 
forestiere subordonate agențiilor 
forestiere guvernamentale;

Or. fr

Amendamentul 291
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. invită statele membre să sporească 
resursele umane și financiare ale 
agențiilor forestiere guvernamentale; 
subliniază importanța menținerii 
expertizei publice și denunță privatizarea 
acestor organizații naționale aflate în 
prima linie a gestionării durabile a 
pădurilor;
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Or. fr

Amendamentul 292
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul forestier 
ale măsurilor aferente Pactului verde 
european să fie în concordanță cu Strategia 
UE pentru păduri post-2020, în special 
pentru a se asigura un impact pozitiv al 
GDP asupra societății;

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul forestier 
ale măsurilor aferente Pactului verde 
european să fie în concordanță cu Strategia 
UE pentru păduri post-2020, în special 
pentru a se asigura un impact pozitiv al 
GDP asupra societății; reiterează, în acest 
sens, apelul său adresat Comisiei, prin 
care îi solicită acesteia să aplice o nouă 
abordare și să renunțe la angajamentele 
voluntare în favoarea unei strategii 
ambițioase și cuprinzătoare privind 
biodiversitatea pentru 2030, care să 
stabilească obiective obligatorii din punct 
de vedere juridic pentru UE și pentru 
statele sale membre, inclusiv obiective 
specifice care să vizeze protejarea a cel 
puțin 30 % din zonele terestre și marine și 
refacerea a cel puțin 30 % dintre 
ecosistemele degradate la nivelul Uniunii 
până în 2030;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul 
forestier ale măsurilor aferente Pactului 
verde european să fie în concordanță cu 
Strategia UE pentru păduri post-2020, în 
special pentru a se asigura un impact 
pozitiv al GDP asupra societății;

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric;

Or. it

Amendamentul 294
Juozas Olekas

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul forestier 
ale măsurilor aferente Pactului verde 
european să fie în concordanță cu Strategia 
UE pentru păduri post-2020, în special 
pentru a se asigura un impact pozitiv al 
GDP asupra societății;

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul forestier 
ale măsurilor aferente Pactului verde 
european să fie în concordanță cu Strategia 
UE pentru păduri post-2020, în special 
pentru a se asigura că GDP are un impact 
pozitiv asupra societății și contribuie la 
realizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă; subliniază că orice eventuale 
orientări ale UE în materie de gestionare 
durabilă a pădurilor ar trebui să fie 
elaborate în cadrul Strategiei UE pentru 
păduri post-2020;

Or. en

Amendamentul 295
Michal Wiezik, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul 
forestier ale măsurilor aferente Pactului 
verde european să fie în concordanță cu 
Strategia UE pentru păduri post-2020, în 
special pentru a se asigura un impact 
pozitiv al GDP asupra societății;

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită 
asigurarea coerenței obiectivelor 
ambițioase ale Strategiei UE pentru păduri 
post-2020 cu Pactul verde european, 
având la bază Strategia în domeniul 
biodiversității, în special pentru a se 
asigura un impact pozitiv al GDP asupra 
societății, cu obiective și indicatori 
măsurabili, inclusiv cu privire la protecția 
strictă a suprafețelor forestiere, care să 
vizeze complexitatea, conectivitatea și 
reprezentativitatea ecosistemelor 
forestiere;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul forestier 
ale măsurilor aferente Pactului verde 
european să fie în concordanță cu Strategia 
UE pentru păduri post-2020, în special 
pentru a se asigura un impact pozitiv al 
GDP asupra societății;

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
cooperarea multilaterală în materie de 
păduri, sectorul forestier și lanțul său 
valoric, fără ca acest lucru să conducă 
totuși la o colectare sistematică a datelor 
la nivel european; solicită ca toate 
aspectele ce țin de domeniul forestier ale 
măsurilor aferente Pactului verde european 
să fie în concordanță cu Strategia UE 
pentru păduri post-2020, în special pentru a 
se asigura un impact pozitiv al GDP asupra 
societății;

Or. fr
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Amendamentul 297
Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick Federley, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul forestier 
ale măsurilor aferente Pactului verde 
european să fie în concordanță cu Strategia 
UE pentru păduri post-2020, în special 
pentru a se asigura un impact pozitiv al 
GDP asupra societății;

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul forestier 
ale măsurilor aferente Pactului verde 
european, inclusiv Strategia în domeniul 
biodiversității, să fie în concordanță cu 
Strategia UE pentru păduri post-2020, în 
special pentru a se asigura că GDP are un 
impact pozitiv asupra societății și 
contribuie la atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul forestier 
ale măsurilor aferente Pactului verde 
european să fie în concordanță cu Strategia 
UE pentru păduri post-2020, în special 
pentru a se asigura un impact pozitiv al 
GDP asupra societății;

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul forestier 
ale măsurilor aferente Pactului verde 
european să fie în concordanță cu Strategia 
UE pentru păduri post-2020, în special 
pentru a se asigura un impact pozitiv al 
GDP asupra societății, inclusiv pentru a se 
asigura beneficii stabile și pe termen lung 
pentru climă și mediu;
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Amendamentul 299
Teuvo Hakkarainen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul forestier 
ale măsurilor aferente Pactului verde 
european să fie în concordanță cu Strategia 
UE pentru păduri post-2020, în special 
pentru a se asigura un impact pozitiv al 
GDP asupra societății;

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul forestier 
să fie în concordanță cu Strategia UE 
pentru păduri post-2020, în special pentru a 
se asigura un impact pozitiv al GDP asupra 
societății;

Or. fi

Amendamentul 300
Anna Deparnay-Grunenberg
în numele Grupului Verts/ALE
Carmen Avram

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
toate aspectele ce țin de domeniul 
forestier ale măsurilor aferente Pactului 
verde european să fie în concordanță cu 
Strategia UE pentru păduri post-2020, în 
special pentru a se asigura un impact 
pozitiv al GDP asupra societății;

15. subliniază importanța luării de 
decizii bazate pe dovezi în ceea ce privește 
politicile UE legate de păduri, sectorul 
forestier și lanțul său valoric; solicită ca 
Strategia UE pentru păduri post-2020 să fie 
în concordanță cu Pactul verde european, 
în special pentru a se asigura un impact 
pozitiv al GDP asupra societății;

Or. en
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Amendamentul 301
Manuel Bompard

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că gestionarea 
intensivă a pădurilor este incompatibilă 
cu obiectivele europene de mediu, în 
special în ceea ce privește urgența 
climatică și neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon; solicită în acest sens să 
se stabilească o încadrare strictă a 
tăierilor rase pe parcelele de peste 0,5 
hectare; subliniază efectele dezastruoase 
ale tăierilor rase pentru biodiversitate și 
pentru tasarea solului, dar și pentru 
atractivitatea rezidențială și turistică; 
solicită să se recurgă la silvicultura 
bazată pe reîmpădurire și pe regenerarea 
naturală a arboretului la un nivel de 
„mecanizare rezonabilă” a tehnicilor de 
recoltare;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei Europene să 
investească fonduri suplimentare – pe 
lângă bugetul alocat deja schemei din 
cadrul PAC – într-o acțiune la nivelul UE 
privind reîmpădurirea și împădurirea și să 
pună în aplicare subvenții specifice 
pentru gestionarea silviculturii și 
protecția mediului, cu scopul de a 
contribui la eforturile de atenuare a 
schimbărilor climatice până în 2050 
prevăzute în Pactul verde;
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