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Pozměňovací návrh 303
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje, že je nutné dávat 
přednost nejúčinnějšímu využívání dřeva 
na základě „kaskádového principu“, kdy 
se dřevo využívá nejdříve v oblastech, v 
nichž vzniká nejvyšší přidaná hodnota, 
například ve stavebnictví a v nábytkářství, 
a že je třeba nadále provádět výzkum lesa 
a inovace v celém hodnotovém řetězci 
lesnictví, včetně produktů ze dřeva, které 
je možné používat jako náhradu v 
odvětvích, jako je textilní průmysl, 
chemický průmysl a obalový průmysl;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, 
Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
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využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;

využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl; vybízí 
Evropskou komisi, aby přezkoumala 
různé tržní mechanismy s cílem motivovat 
náhradu od fosilních směrem k 
obnovitelným surovinám, například ke 
dřevu ve stavebnictví, což vede k přínosům 
pro klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl; domnívá se, že 
je důležité zdůraznit přínos odvětví 
lesnictví pro zdraví nejen z hlediska 
čistého vzduchu a rekreace, ale také z 
hlediska poskytování surovin pro průmysl 
léčivých přípravků, a zejména pro výrobu 
hygienických výrobků, které slouží k 
omezení šíření pandemií;

Or. fi

Pozměňovací návrh 306
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl; dále 
vyzdvihuje dosud nevyužívané výhody 
plynoucí z nahrazení výrobků na jedno 
použití, zejména výrobků z plastu, 
udržitelnými výrobky, jako je recyklované 
dřevo;

Or. fr

Pozměňovací návrh 307
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;, a nezbytnost 
plně zohledňovat přínosy, k nimž tato 
náhrada materiálu vede v oblasti klimatu 
a životního prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 308
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací, což může pozitivně přispět k 
dalším řešením vedoucím ke zmírnění 
změny klimatu a k tvorbě pracovních míst; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů a alternativ s 
větším ekologickým dopadem v 
průmyslových odvětvích, jako je 
stavebnictví, chemický průmysl a obalový 
průmysl;
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Or. en

Pozměňovací návrh 310
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími a jejich 
koordinaci v rámci oběhového 
hospodářství, i význam digitalizace a 
investic do výzkumu a inovací; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu, kterou sehrávají materiály 
na bázi dřeva při nahrazování alternativ 
založených na využívání fosilních zdrojů v 
průmyslových odvětvích, jako je 
stavebnictví, chemický průmysl a obalový 
průmysl;

Or. ro

Pozměňovací návrh 311
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími, zejména 
zemědělstvím, i význam digitalizace a 
investic do výzkumu a inovací; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu, kterou sehrávají materiály 
na bázi dřeva při nahrazování alternativ 
založených na využívání fosilních zdrojů v 
průmyslových odvětvích, jako je 
stavebnictví, chemický průmysl a obalový 
průmysl;
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Or. en

Pozměňovací návrh 312
Juozas Olekas

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do vzdělávání, 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje klíčovou 
úlohu, kterou sehrávají materiály na bázi 
dřeva při nahrazování alternativ 
založených na využívání fosilních zdrojů v 
průmyslových odvětvích, jako je 
stavebnictví, chemický průmysl a obalový 
průmysl;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
sehrávají materiály na bázi dřeva při 
nahrazování alternativ založených na 
využívání fosilních zdrojů v průmyslových 
odvětvích, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl a obalový průmysl;

16. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
vazby mezi odvětvími založenými na 
lesnictví a dalšími odvětvími i význam 
digitalizace a investic do vzdělávání, 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje klíčovou 
úlohu, kterou sehrávají materiály na bázi 
dřeva při nahrazování alternativ 
založených na využívání fosilních zdrojů v 
průmyslových odvětvích, jako je 
stavebnictví, chemický průmysl a obalový 
průmysl;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 314
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby jako součást 
revize směrnice o obnovitelných zdrojích 
energie provedla přezkum účetních 
pravidel pro bioenergii; zdůrazňuje, že je 
nezbytné udělit dřevu prioritu při 
využívání s dlouhým životním cyklem, 
například ve stavebnictví a nábytkářství; 
bere se znepokojením na vědomí, že podle 
sdělených údajů představuje energetika 
48 % celkového využití dřevní biomasy na 
úrovni EU; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné přestat využívat finanční prostředky 
EU na podporu výroby bioenergie ze 
dřeva s výjimkou případů, kdy biomasa z 
velké části pochází ze zbytků na konci 
hodnotového řetězce dřeva;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná, že je třeba vyváženým 
způsobem podporovat environmentální, 
ekonomická a sociální hlediska lesů a 
jejich obhospodařování a že je zároveň 
nutné posilovat obecné zásadní přínosy 
lesů a hodnotového řetězce založeného na 
lesnictví pro klima, k nimž patří 
pohlcování uhlíku a nahrazování 
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fosilních surovin a energie. zdůrazňuje, že 
je naléhavě nutné zvýšit úsilí v oblasti 
výzkumu, zejména pokud jde o účinky 
náhrady;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Maria Noichl, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zastává názor, že kaskádový model 
lesního hospodářsví je perspektivním 
principem, který chrání zdroje; v této 
souvislosti vyzývá Komisi, aby kaskádový 
model v evropských iniciativách zvláště 
podporovala; poukazuje na to, že termické 
využívání dřeva v rámci kaskádového 
modelu by mělo být jen poslední fází 
procesu jeho zpracování; 

Or. de

Pozměňovací návrh 317
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby se všechny biologické 
materiály, včetně veškerého dřevěného 
odpadu, vracely zpět do hodnotového 
řetězce, a to podporou ekodesignu, 
zvyšováním cílů pro recyklaci a 
prosazováním využití druhotných surovin 
obsahujících dřevo k výrobě před jejich 
konečným spálením;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 318
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. poukazuje na význam zemědělsko-
lesnických systémů pro rurální oblasti, 
tedy systémů, které mají nízkou hustotu a 
jsou ekonomicky sotva životaschopné, 
vezmeme-li v úvahu, že roční příjem 
doplňují jiné činnosti, jako je chov 
dobytka, cestovní ruch a lov, do nichž 
musí směřovat dostatečný objem 
finančních prostředků, aby nedocházelo k 
dezertifikaci a nadměrnému využívání 
přírodních zdrojů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 319
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že dřevo má velký 
potenciál, pokud jde o výrobu stavebního 
materiálu z obnovitelných zdrojů, který 
pohlcuje uhlík; domnívá se, že je 
zapotřebí lepší komunikace o dopadu 
využívání dřeva na životní prostředí pro 
stavebnictví, aby bylo možné podporovat 
využívání dřeva jako udržitelného 
stavebního materiálu;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 320
Carmen Avram, Pina Picierno, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, 
Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Ivo Hristov, Monika 
Beňová

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. uznává hodnotu lesa pro 
energetické účely, vyzývá však Komisi a 
členské státy, aby zvážily zavedení 
závazných kritérií udržitelnosti pro 
biomasu, aby se zabránilo nadměrnému 
využívání zdrojů dřeva a lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje význam vývoje a 
zajištění tržní bioekonomiky v EU, která 
bude stimulovat inovace a vývoj nových 
výrobků z biologického materiálu spolu s 
účinným dodavatelským řetězcem, v němž 
se účinně využívají materiály z biomasy;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. domnívá se, že by EU měla 
podporovat využívání dřeva z místních 
zdrojů, výrobků z vytěženého dřeva nebo 
lesní biomasy, aby se tak snížila uhlíková 
stopa v důsledku přepravy dovozů z třetích 
zemí a aby se stimulovala udržitelná 
místní produkce a pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou požáry, 
sucho, povodně, bouře, škůdci a eroze, což 
bude způsobovat škody na lesích v EU; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
vyvinout nástroje prevence rizik s cílem 
lépe se připravit na tyto jevy a lépe jim 
předcházet tím, že se zvýší odolnost lesů, 
například prostřednictvím výzkumu a 
inovací a poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny; v této 
souvislosti je vhodné poukázat na to, že je 
třeba zajistit soudržnost mezi touto 
strategií a mechanismem civilní ochrany 
Unie; vyzývá k zavedení prvku reakce na 
společné výzvy spojené se změnou 
klimatu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 324
Daniel Buda
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny; vyzývá 
proto k opatřením na podporu zalesnění 
degradované půdy, které není vhodná pro 
zamědělské účely; zdůrazňuje, že je třeba 
bránit odchodu obyvatel z venkova, a 
považuje za velmi důležité, aby investice 
směřovaly do podnikatelských 
ekosystémů, které udržitelným způsobem 
využívají místně dostupné zdroje a 
vytvářejí v daných venkovských oblastech 
pracovní místa a příležitosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 325
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji a intenzivněji 
vyskytovat přírodní škodliví činitelé, jako 
jsou sucho, povodně, bouře, škůdci, eroze a 
požáry, což bude způsobovat škody na 
lesích v EU; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že je třeba lépe předcházet těmto jevům 
tím, že se zvýší odolnost lesů, například 
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prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

posílením provádění udržitelného a 
aktivního obhospodařování lesů, 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny; 
zdůrazňuje, že ve strategiích a plánech 
pro přizpůsobení se změně klimatu jsou 
nezbytná konkrétní a účinná opatření, 
která zahrnou synergie mezi zmírňováním 
a adaptací;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny; 
například prostřednictvím mechanismu 
civilní ochrany nebo Fondu solidarity 
EU; trvá na tom, že je třeba vyloučit, aby 
se za účelem adaptace evropských lesů 
využívalo genetické inženýrství, ať už se 
jedná o transgenezi nebo mutagenezi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 327
Anne Sander
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací, které 
umožní optimalizovat adaptabilitu našich 
lesů zejména na základě lepšího výběru 
semen; zdůrazňuje potřebu zřídit lepší 
podpůrné mechanismy pro postižené 
oblasti a majetek, aby mohly být 
obnoveny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 328
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím dynamické adaptace na 
klima, obhospodařování bližšího přírodě, 
výzkumu a inovací a poskytnutím lepších 
podpůrných mechanismů pro postižené 
oblasti a majetek, aby mohly být 
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obnoveny; konstatuje, že monokultury 
jsou méně odolné proti škůdcům a 
chorobám a také proti suchu a požárům a 
že by se tudíž neměly podporovat z 
finančních prostředky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Christine Schneider, Norbert Lins, Lena Düpont, Marlene Mortler

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, a to i vůči změně 
klimatu, například prostřednictvím 
výzkumu a inovací a poskytnutím lepších 
podpůrných mechanismů pro postižené 
oblasti a majetek, aby mohly být 
obnoveny, například prostřednictvím 
zvláštních prostředků pro případ 
přírodních katastrof;

Or. de

Pozměňovací návrh 330
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se již dnes vyskytují a v budoucnu 
se budou ještě častěji vyskytovat přírodní 
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povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

škodliví činitelé, jako jsou sucho, povodně, 
bouře, škůdci, eroze a požáry, což bude 
způsobovat škody na lesích v EU; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je třeba lépe 
předcházet těmto jevům tím, že se zvýší 
odolnost lesů, například prostřednictvím 
výzkumu a inovací a poskytnutím lepších 
podpůrných mechanismů pro postižené 
oblasti a majetek, aby mohly být 
obnoveny, ale i prostřednictvím zvláštní 
pomoci, například z Fondu solidarity 
Evropské unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 331
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se častěji vyskytují přírodní 
škodliví činitelé, jako jsou sucho, povodně, 
bouře, škůdci, eroze a požáry, což 
způsobuje škody na lesích v EU; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je třeba lépe 
předcházet těmto jevům tím, že se zvýší 
odolnost lesů, například prostřednictvím 
výzkumu a inovací, výměny informací, 
spolupráce v oblasti boje proti přírodním 
katastrofám a poskytnutím lepších 
podpůrných mechanismů pro postižené 
oblasti a majetek, aby mohly být 
obnoveny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Maria Noichl, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například podporou 
lesní pastvy a přeměnou ohrožených lesů 
v lesní plantáže, prostřednictvím většího 
využívání výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek s cílem je chránit a obnovovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU, 
což bude vyžadovat řízení krizí a rizik 
upravené podle příslušných scénářů; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba lépe 
předcházet těmto jevům tím, že se zvýší 
odolnost lesů, například prostřednictvím 
výzkumu a inovací a poskytnutím lepších 
podpůrných mechanismů pro postižené 
oblasti a majetek, aby mohly být 
obnoveny;

Or. de
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Pozměňovací návrh 334
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Elsi Katainen, 
Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů vlastníkům lesů, aby se 
uplatňovala preventivní opatření a 
obnovovaly postižené oblasti a majetek, 
aby mohly být obnoveny;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
vyvinout nástroje řízení rizik s cílem se 
připravit na tyto jevy a předcházet jim tím, 
že se zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
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mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Franc Bogovič, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila 
Novak, Romana Tomc, Milan Zver

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například změnami v 
lesním hospodářství, prostřednictvím 
výzkumu a inovací a poskytnutím lepších 
podpůrných mechanismů pro postižené 
oblasti a majetek, aby mohly být 
obnoveny;

Or. sl

Pozměňovací návrh 337
Juozas Olekas

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
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lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

vyvinout nástroje řízení rizik s cílem se 
připravit na tyto jevy a předcházet jim tím, 
že se zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací, a 
poskytnout lepší podpůrné mechanismy 
pro postižené oblasti a majetek, aby mohly 
být obnoveny;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu a vlivem změn způsobených 
člověkem se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 

17. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
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povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších podpůrných 
mechanismů pro postižené oblasti a 
majetek, aby mohly být obnoveny;

povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v EU; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
lépe předcházet těmto jevům tím, že se 
zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím výzkumu a inovací a 
poskytnutím lepších mechanismů a 
finančních nástrojů na podporu 
postižených oblastí a majitelů lesů při 
jejich obnově a přizpůsobování;

Or. de

Pozměňovací návrh 340
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. Zdůrazňuje, že účinné adaptační 
strategie budou zásadní pro snížení 
škodlivých dopadů změny klimatu na lesní 
požáry a jejich negativních vlivů na 
hospodářství venkova, biologickou 
rozmanitost a poskytování 
ekosystémových služeb; zdůrazňuje, že je 
nezbytné mít více zdrojů a rozvíjet vědecky 
podložené zvládání požárů a přijímání 
rozhodnutí se znalostí rizik s cílem řešit 
účinky změny klimatu v lesích, a to s 
přihlédnutím k sociálně-ekonomickým, 
klimatickým a environmentálním 
kořenům lesních požárů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. podotýká, že agrolesnictví, 
kombinované pěstování stromů a 
zemědělských plodin a /nebo kombinace 
pěstování stromů s chovem 
hospodářských zvířat by mohlo omezit 
lesní požáry, zejména v zemích 
Středomoří; poukazuje dále na význam 
komplexní a dobře udržované sítě lesních 
cest a řádného obhospodařování lesů, při 
předcházení lesním požárům a jejich 
zvládání, čímž se zamezí uvolňování 
uhlíku ze zbytečných lesních požárů, což 
bude mít dopad na klima; zdůrazňuje, že 
by se měly přidány další možnosti, pokud 
jde o ochranu před škůdci;

Or. fi

Pozměňovací návrh 342
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel, Monika Beňová, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá státní nebo regionální 
aktéry odpovědné za lesy, aby buď 
odpovídajícími zdroji, nebo pomocí know-
how a znalostí tam, kde je to vhodné, 
podporovaly obnovu populací lesů u řek, a 
to s místními nebo specializovanými 
zúčastněnými stranami, s cílem vytvářet 
biologicky rozmanitá stanoviště, po jejichž 
vytvoření budou zajištěny ekologické 
služby, jako je vstřebávání škodlivých 
látek, které se vyskytují v oběhu v 
podzemních vodách;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
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Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzdvihuje nutnost dostatečného 
množství finančních zdrojů na prevenci a 
řízení rizik, jimž jsou lesy vystaveny, jako 
jsou požáry a parazité, ale také na zvýšení 
odolnosti našich lesů vůči změně klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 344
Norbert Lins, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont, Simone Schmiedtbauer, 
Herbert Dorfmann, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby vytvořily nouzový mechanismus, 
který zajistí, že v případě škod bude moci 
být méně hodnotné dřevo využito ve 
prospěch těch, kteří les obhospodařují, a 
současně jako příspěvek k ochraně 
klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 345
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, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
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vzhledem k hrozivě zvýšenému riziku 
lesních požárů v Evropě zahrnula do 
zemědělsko-lesnických opatření podporu 
lesopastvin a aby vybídla členské státy k 
jejímu uplatňování v příštím programu 
rozvoje venkova;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. bere na vědomí význam silné 
strategie EU v oblasti lesnictví po roce 
2020 s cílem bojovat proti přírodním 
katastrofám, jako je sucho a požáry; 
uznává kladnou úlohu mechanismu 
civilní ochrany EU při poskytování 
pomoci v případě katastrof, jako jsou lesní 
požáry;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. zdůrazňuje, že různorodý porost v 
krajině znamená ve srovnání s rozsáhlými 
homogenními oblastmi lesů přínosy pro 
biologickou rozmanitost, zlepšování 
ekosystémových služeb a odolnost proti 
změně klimatu i při předcházení lesním 
požárům;  považuje za zásadní prosazovat 
a podporovat zachování různorodých 
zemědělsko-lesnických porostů, které tím, 
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že přerušují souvislé využívání půdy, jsou 
přínosem pro obhospodařování lesů a 
pomáhají bránit šíření lesních požárů, 
přičemž napomáhají hospodářské 
diverzifikaci a zaměstnávání lidí v 
oblastech s velmi nízkou hustotou 
osídlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá členské státy, v nichž 
významnou sociálně-ekonomickou úlohu 
hrají sekundární lesní produkty, aby s 
ohledem na provádění těchto činností 
vypracovaly a zdokonalily pokyny nebo v 
případě potřeby také vnitrostátní právní 
předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. vyzývá členské státy, aby navrhly 
iniciativy zaměřené na zachování a, v 
případě potřeby, na zřízení lesů vysoce 
hodnotných z hlediska ochrany (HDV 
Forests) spolu s nezbytnými mechanismy 
a nástroji za účelem pobídek a případně 
kompenzací pro vlastníky lesů, aby ve 
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vztahu k těmto lesům mohly pokročit 
znalosti a věda a aby se zároveň chránila 
přírodní stanoviště;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků;

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků; 
zdůrazňuje význam pragmatického 
začleňování ochrany přírody do 
udržitelného obhospodařování lesů, aniž 
by se rozšiřovaly chráněné oblasti a 
zvyšovala administrativní a finanční zátěž, 
a podporuje zřizování sítí vytvářených za 
tímto účelem na základě iniciativ 
realizovaných z podnětu členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků;

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků; 
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zdůrazňuje význam pragmatického 
začleňování ochrany přírody do 
udržitelného obhospodařování lesů, aniž 
by se rozšiřovaly chráněné oblasti a 
zvyšovala administrativní a finanční zátěž, 
a podporuje zřizování sítí vytvářených za 
tímto účelem na základě iniciativ 
realizovaných z podnětu členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků;

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků; 
vybízí Komisi, aby poskytovala větší 
podporu na investice do udržitelného 
obhospodařování lesů, obnovy 
a opětovného zalesňování 
znehodnocených lesních krajin 
a ekosystémů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 353
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
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význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků;

význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro řádnou správu těchto oblastí 
je zapotřebí dostatek finančních 
prostředků; opakuje, že v některých 
konkrétních případech může být nezbytná 
přísná ochrana;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Teuvo Hakkarainen, Mazaly Aguilar, 
Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků;

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000, v nichž 
existuje možnost poskytovat společnosti 
celou řadu ekosystémových služeb, včetně 
surovin; konstatuje však, že pro správu 
těchto oblastí je zapotřebí dostatek 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, 
Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, 
Juozas Olekas, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; 
podporuje další výzkum týkající se 
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zapotřebí dostatek finančních prostředků; souvislosti mezi biologickou rozmanitostí 
a odolností; konstatuje však, že pro správu 
těchto oblastí je zapotřebí technické 
poradenství a nové finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků;

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam rozšíření počtu lokalit sítě Natura 
2000, jak Parlament požadoval ve svém 
usnesení o biologické rozmanitosti; 
konstatuje však, že pro správu těchto 
oblastí je zapotřebí dostatek finančních 
prostředků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 357
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, 
Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků;

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků; 
zdůrazňuje, že by měly být spravedlivě 
kompenzovány ekonomické ztráty 
vyvolané ochrannými opatřeními;



PE650.406v02-00 32/97 AM\1207224CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků;

18. uznává, že biologická rozmanitost 
je důležitá pro zajištění zdravých a 
odolných lesních ekosystémů; zdůrazňuje 
význam lokalit sítě Natura 2000; konstatuje 
však, že pro správu těchto oblastí a s cílem 
dosáhnout prosazování práva je zapotřebí 
dostatek finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že hlavním cílem 
jakékoli budoucí strategie EU v oblasti 
lesnictví by měla být ochrana, opětovné 
zalesňování a zalesňování druhy stromů, 
které jsou vhodné pro dané místo a životní 
prostředí; zdůrazňuje, že jsou nezbytné 
cíle EU, aby bylo dosaženo obnovy 
znehodnocených lesů a tím i jejich 
úplných ekologických funkcí; konstatuje, 
že nejlepším způsobem, jak těchto cílů 
dosáhnout, jsou postupy řízení blízké 
přírodě; vyzývá Evropskou komisi, aby za 
účelem dosažení těchto cílů uvolnila 
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dodatečné finanční prostředky do 
rozpočtu určeného na SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Franc Bogovič, Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Ljudmila 
Novak, Romana Tomc, Milan Zver

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. poukazuje na nutnost propagovat 
a rozvíjet tzv. řízení lesů blízké přírodě 
(anglicky close-to-nature forest 
management), které je založeno na 
principu péče o lesy, jejich ochraně, 
zvyšování biologické rozmanitosti 
původních rostlinných a živočišných 
druhů a vytváření biologické rovnováhy 
(např. osvědčené postupy slovinské 
lesnické školy), avšak podotýká, že tato 
metoda rovněž vyžaduje finanční pobídky;

Or. sl

Pozměňovací návrh 361
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá Komisi, aby při vývoji 
kritérií EU s konkrétními referenčními a 
prahovými hodnotami řešila nedostatky v 
udržitelném obhospodařování lesů, 
například pokud jde o množství mrtvé 
dřevní hmoty, o množství lesů v sítích 
Natura 2000 s plánem řízení a o využívání 
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pěstování lesa s nízkým dopadem;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. zdůrazňuje, že je nezbytné chránit 
pralesní porosty v EU; konstatuje, že na 
úrovni EU neexistuje definice pralesních 
porostů, a vyzývá Komisi, aby takovou 
definici zavedla v budoucí strategii EU v 
oblasti lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. vyzývá Komisi, aby navrhla 
zastřešující právní předpisy týkající se 
ekologického stavu ekosystémů EU, 
včetně všech lesů, a aby stanovila cíl, že 
30 % chráněných lesů v EU bude do roku 
2030 v příznivém ekologickém stavu;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
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Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby podpořila 
jednání vedená Evropskou hospodářskou 
komisí OSN za podpory Organizace OSN 
pro výživu a zemědělství, s cílem 
dosáhnout právně závazné celoevropské 
dohody o lesích;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 365
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby podpořila 
jednání vedená Evropskou hospodářskou 
komisí OSN za podpory Organizace OSN 
pro výživu a zemědělství, s cílem 
dosáhnout právně závazné celoevropské 
dohody o lesích;

19. bere na vědomí, že jednání vedená 
Evropskou hospodářskou komisí OSN za 
podpory Organizace OSN pro výživu a 
zemědělství s cílem dosáhnout právně 
závazné celoevropské dohody o lesích 
ztroskotala; nadále však podporuje 
robustní nástroje na podporu udržitelného 
obhospodařování lesů na celoevropské a 
celosvětové úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 366
Balázs Hidvéghi

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby podpořila 19. vyzývá Komisi, aby podpořila 
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jednání vedená Evropskou hospodářskou 
komisí OSN za podpory Organizace OSN 
pro výživu a zemědělství, s cílem 
dosáhnout právně závazné celoevropské 
dohody o lesích;

jednání s cílem dosáhnout právně závazné 
celoevropské dohody o lesích;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Ivan David

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby podpořila 
jednání vedená Evropskou hospodářskou 
komisí OSN za podpory Organizace OSN 
pro výživu a zemědělství, s cílem 
dosáhnout právně závazné celoevropské 
dohody o lesích;

19. vyzývá Komisi, aby podpořila 
jednání vedená Evropskou hospodářskou 
komisí OSN za podpory Organizace OSN 
pro výživu a zemědělství, s cílem 
dosáhnout právně závazné celoevropské 
dohody o lesích bez účasti Ruské federace, 
která odstoupila od procesu vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby podpořila 
jednání vedená Evropskou hospodářskou 
komisí OSN za podpory Organizace OSN 
pro výživu a zemědělství, s cílem 
dosáhnout právně závazné celoevropské 
dohody o lesích;

19. vyzývá Komisi, aby podpořila 
jednání vedená Evropskou hospodářskou 
komisí OSN za podpory Organizace OSN 
pro výživu a zemědělství, s cílem 
dosáhnout právně závazné celoevropské 
dohody o lesích bez účasti Ruské federace, 
která odstoupila od procesu vyjednávání; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 369
Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí k dokončení probíhajícího 
procesu usilujícího o vypracování 
koncepce udržitelnosti, která nebude 
založena na konečném využití, a to s 
úzkým zapojením Stálého lesnického 
výboru a členských států, přičemž by se 
mělo vycházet z dvoufázového přístupu 
přepracované směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie; je přesvědčen, že 
dvoufázový přístup by se mohl použít i v 
jiných politikách, jejichž cílem je zlepšit 
udržitelnost lesnictví;

20. vybízí k dokončení probíhajícího 
procesu usilujícího o vypracování 
koncepce udržitelnosti, která nebude 
založena na konečném využití, a to s 
úzkým zapojením Stálého lesnického 
výboru a členských států, přičemž by se 
mělo vycházet z dvoufázového přístupu 
přepracované směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie; je přesvědčen, že 
dvoufázový přístup by se mohl použít i v 
jiných politikách, jejichž cílem je zlepšit 
udržitelnost lesnictví; zároveň uznává, že 
lesnictví v EU již funguje v souladu s 
nejvyššími normami udržitelnosti; 
konstatuje, že konkurenceschopnost dřeva 
ve srovnání s jinými surovinami nesmí být 
dále ohrožena kritérii udržitelnosti pro 
lesní biomasu, ale musí být obnovena 
prostřednictvím cílených opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 370
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick Federley, Atidzhe 
Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí k dokončení probíhajícího 
procesu usilujícího o vypracování 
koncepce udržitelnosti, která nebude 
založena na konečném využití, a to s 
úzkým zapojením Stálého lesnického 
výboru a členských států, přičemž by se 
mělo vycházet z dvoufázového přístupu 
přepracované směrnice o obnovitelných 

20. zdůrazňuje, že rostoucí počet 
politik EU se věnuje problematice lesů z 
různých úhlů; vybízí k dokončení 
probíhajícího procesu usilujícího o 
vypracování koncepce udržitelnosti, která 
nebude založena na konečném využití, a to 
s úzkým zapojením Stálého lesnického 
výboru a členských států, přičemž by se 
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zdrojích energie; je přesvědčen, že 
dvoufázový přístup by se mohl použít i v 
jiných politikách, jejichž cílem je zlepšit 
udržitelnost lesnictví;

mělo vycházet z dvoufázového přístupu 
přepracované směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie; je přesvědčen, že 
dvoufázový přístup by se mohl použít i v 
jiných politikách, jejichž cílem je zajistit 
udržitelnost lesní biomasy a meziodvětvový 
soulad EU politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí k dokončení probíhajícího 
procesu usilujícího o vypracování 
koncepce udržitelnosti, která nebude 
založena na konečném využití, a to s 
úzkým zapojením Stálého lesnického 
výboru a členských států, přičemž by se 
mělo vycházet z dvoufázového přístupu 
přepracované směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie; je přesvědčen, že 
dvoufázový přístup by se mohl použít i v 
jiných politikách, jejichž cílem je zlepšit 
udržitelnost lesnictví;

20. vybízí k dokončení probíhajícího 
procesu usilujícího o vypracování 
koncepce udržitelnosti, která nebude 
založena na konečném využití, a to s 
úzkým zapojením Stálého lesnického 
výboru a členských států, přičemž by se 
mělo vycházet z dvoufázového přístupu 
přepracované směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie; je přesvědčen, že 
dvoufázový přístup by se mohl použít i v 
jiných politikách, jejichž cílem je zajistit 
udržitelnost materiálu biomasy v lesnictví; 
zdůrazňuje význam a vyzývá k používání 
nástrojů vyvinutých trhem, jako jsou 
zavedené systémy certifikace lesů, jako 
vhodného důkazu pro ověření 
udržitelnosti lesních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí k dokončení probíhajícího 
procesu usilujícího o vypracování 
koncepce udržitelnosti, která nebude 
založena na konečném využití, a to s 
úzkým zapojením Stálého lesnického 
výboru a členských států, přičemž by se 
mělo vycházet z dvoufázového přístupu 
přepracované směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie; je přesvědčen, že 
dvoufázový přístup by se mohl použít i v 
jiných politikách, jejichž cílem je zlepšit 
udržitelnost lesnictví;

20. vybízí k odstoupení od procesu 
usilujícího o vypracování koncepce 
udržitelnosti, která nebude založena na 
konečném využití a k vytvoření kritérií 
udržitelnosti v závislosti na druhu lesa;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí k dokončení probíhajícího 
procesu usilujícího o vypracování 
koncepce udržitelnosti, která nebude 
založena na konečném využití, a to s 
úzkým zapojením Stálého lesnického 
výboru a členských států, přičemž by se 
mělo vycházet z dvoufázového přístupu 
přepracované směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie; je přesvědčen, že 
dvoufázový přístup by se mohl použít i v 
jiných politikách, jejichž cílem je zlepšit 
udržitelnost lesnictví;

20. vybízí k dokončení probíhajícího 
procesu usilujícího o vypracování 
koncepce udržitelnosti, která nebude 
založena na konečném využití, a to s 
úzkým zapojením Stálého lesnického 
výboru a členských států, přičemž by se 
mělo vycházet z dvoufázového přístupu 
přepracované směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie; je přesvědčen, že 
dvoufázový přístup by se mohl použít i v 
jiných politikách, jejichž cílem je zlepšit 
udržitelnost lesnictví a ocenit dosažené 
výsledky v oblasti ekosystémů, zejména 
společensky významný příspěvek lesů k 
ochraně klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 374
Juozas Olekas
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí k dokončení probíhajícího 
procesu usilujícího o vypracování 
koncepce udržitelnosti, která nebude 
založena na konečném využití, a to s 
úzkým zapojením Stálého lesnického 
výboru a členských států, přičemž by se 
mělo vycházet z dvoufázového přístupu 
přepracované směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie; je přesvědčen, že 
dvoufázový přístup by se mohl použít i v 
jiných politikách, jejichž cílem je zlepšit 
udržitelnost lesnictví;

20. vybízí k dokončení probíhajícího 
procesu stanoveného na základě stávající 
strategie EU v oblasti lesnictví 1a usilující 
o vypracování koncepce udržitelnosti, která 
nebude založena na konečném využití, a to 
s úzkým zapojením Stálého lesnického 
výboru a členských států; domnívá se, že 
toto by mělo být založeno na dvoufázovém 
přístupu přepracované směrnice o 
obnovitelných zdrojích energie, vzhledem 
k tomu, že tento přístup by se mohl použít i 
v jiných politikách, přičemž by zohlednil 
udržitelnost lesnictví;

_________________
1a COM(2013)659 Nová strategie EU 
v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví 
založená na lesnictví

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu a zlepšení opatření v oblasti 
lesnictví přijatých v rámci SZP na období 
let 2021–2027; zdůrazňuje, že je třeba 
zvýšit vstupy od regionálních a místních 
orgánů a posílit spolupráci mezi různými 
úrovněmi správy s cílem posílit dopad 
SZP na životní prostředí a klima; 
zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další snadno 
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dostupné, dobře koordinované a relevantní 
mechanismy financování EU; naléhavě 
vyzývá k tomu, aby velká část budoucího 
rozpočtu SZP byla vyčleněna na klima, 
životní prostředí a biologickou 
rozmanitost; doporučuje, aby členské státy 
zahrnuly do svých strategických plánů 
opatření zaměřená na opětovné 
zalesňování; upozorňuje na skutečnost, že 
odvětví lesnictví by také mělo přilákat více 
zdrojů financování jak ze strukturálních 
fondů, tak z programů Horizont, Erasmus 
+ a LIFE+;

Or. ro

Pozměňovací návrh 376
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Robert Hajšel, Monika Beňová, Isabel 
Carvalhais, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027 s možností doplnit činnosti v oblasti 
lesnictví o více opatření, než je tomu v 
současnosti; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
další snadno dostupné, dobře koordinované 
a relevantní mechanismy financování EU; 
je znepokojen tím, že horizontální 
opatření v rámci programu rozvoje 
venkova, jako např. „Mladí zemědělci“, 
nezahrnují alespoň v některých členských 
státech činnosti v oblasti lesnictví, což je 
nelogické, neboť při investicích do 
lesnictví je často třeba intenzivních 
investic, a jejich návratnost se projeví až 
za několik let;

Or. en
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Pozměňovací návrh 377
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou rovněž zapotřebí 
další snadno dostupné, dobře koordinované 
a relevantní mechanismy financování EU, 
jako jsou finanční nástroje nebo podpora 
Evropské investiční banky; tyto 
mechanismy by mohly poskytnou zásadní 
podporu pro investice a služby zaměřené 
na ukládání a sekvestraci uhlíku v rámci 
udržitelného řízení lesů přesně v souladu 
se Zelenou dohodou; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 378
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP, 
poukazuje však na to, že jen nízký počet 
členských států tato opatření využívá; 
podporuje kontinuitu opatření v oblasti 
lesnictví přijatých v rámci SZP na období 
let 2021–2027, se zvláštním důrazem na 
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relevantní mechanismy financování EU; podporu přechodu k udržitelnějším 
postupům podporujícím biologickou 
rozmanitost, jako je souvislé pokrytí a 
postupy obhospodařování, které jsou v 
souladu s přírodou; zdůrazňuje, že jsou 
zapotřebí další snadno dostupné, dobře 
koordinované a relevantní mechanismy 
financování EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe 
Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že zajištění kvalitních 
a konkurenčních tržních podmínek v 
rámci Unie má zásadní význam pro 
úspěšný rozvoj udržitelného oběhového 
biohospodářství; zdůrazňuje, že je důležité 
plně provádět strategii EU v oblasti 
lesnictví; bere na vědomí podpůrnou 
úlohu, kterou mohou hrát snadno 
dostupné, dobře koordinované a relevantní 
mechanismy financování EU, a to s 
ohledem na dlouhodobý charakter lesního 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
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zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU; 
zdůrazňuje, že je třeba snížit 
administrativní zátěž v rámci opatření EU 
pro oblast lesního hospodářství a ve státní 
podpoře obecně, například tím, že se 
umožní blokové výjimky, aby bylo možné 
rychle reagovat na výzvy týkající se lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU; 
zdůrazňuje, že je třeba snížit 
administrativní zátěž v opatřeních EU v 
oblasti lesnictví a ve státní podpoře 
obecně, například tím, že se umožní 
blokové výjimky, aby bylo možné rychle 
reagovat na výzvy týkající se lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Balázs Hidvéghi
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU; 
mezi příští priority SZP by měly být rovněž 
zařazeny znalosti o oblasti lesnictví a 
ochraně lesů, včetně inovací a 
digitalizace, jakož i předávání znalostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro zajištění 
ochrany ekosystémů, zachování 
biologické rozmanitosti, ochranu vodních 
zdrojů a zachování a obnovu biologické 
kvality půdy a adaptaci na změnu klimatu 
je nutná reforma SZP; vyzdvihuje zásadní 
úlohu lesů při dosahování těchto cílů; 
požaduje, aby v rámci provádění strategie 
EU v oblasti lesnictví SZP plně 
podporovala potenciál agrolesnictví, 
zejména lesopastvin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 384
Simone Schmiedtbauer
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; konstatuje, že SZP je sice vhodný 
nástroj řízení v této oblasti, avšak ke 
zvládnutí klimatické krize v oblasti lesů 
nestačí, a považuje proto za nutné další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 385
Juozas Olekas

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU, 
včetně případných režimů plateb za 
ekosystémové služby na dobrovolném 
základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
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Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027 podpořených odpovídajícím 
rozpočtem na dosažení cílů EU v oblasti 
lesního hospodářství; zdůrazňuje, že jsou 
zapotřebí další snadno dostupné, dobře 
koordinované a relevantní mechanismy 
financování EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření týkající se 
lesnictví a agrolesnictví v rámci SZP a 
opatření v jiných oblastí lesnictví; 
podporuje kontinuitu opatření v oblasti 
lesnictví přijatých v rámci SZP na období 
let 2021–2027; zdůrazňuje, že jsou 
zapotřebí další snadno dostupné, dobře 
koordinované a relevantní mechanismy 
financování EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
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Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Maria Noichl, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP, 
lesnictví a agrolesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví a 
agrolesnictví přijatých v rámci SZP na 
období let 2021–2027; zdůrazňuje, že jsou 
zapotřebí další snadno dostupné, dobře 
koordinované a relevantní mechanismy 
financování EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro provádění a 
financování strategie EU v oblasti lesnictví 
mají zásadní význam opatření v rámci SZP 
a opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

Or. fi

Pozměňovací návrh 390
Michal Wiezik
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

21. zdůrazňuje, že pro provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví mají 
zásadní význam opatření v rámci SZP a 
opatření v oblasti lesnictví; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období let 2021–
2027; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí další 
snadno dostupné, dobře koordinované a 
relevantní mechanismy financování EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje hodnotu a potenciál 
nově založených a tradičních rozsáhlých 
agrolesnických systémů pro zemědělskou 
výrobu, diverzifikaci, mimo jiné pro účely 
biohospodářství, ukládání uhlíku, 
předcházení desertifikaci a potenciálu ke 
snížení dopadu na lesní ekosystémy; 
vyjadřuje politování nad tím, že společná 
zemědělská politika neumožňovala 
zachování stávajících systémů v oblasti 
agrolesnictví; se znepokojením bere na 
vědomí současné rozsáhlé vymírání 
ikonického středomořského zemědělsko-
lesnického systému s vysokou přírodní 
hodnotou a naléhavě žádá změnu pravidel 
s cílem usnadnit regeneraci a obnovu 
stávajících zemědělsko-lesnických 
systémů a zřízení nových; vyzývá Komisi, 
aby v zájmu dosažení těchto cílů 
koordinovala strategii EU v oblasti 
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lesnictví se strategií „od zemědělce ke 
spotřebiteli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Ulrike Müller, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. bere na vědomí pokrok, který byl 
učiněn při hodnocení ekosystémových 
služeb v rámci iniciativy pro mapování a 
posuzování ekosystémů a jejich služeb 
(MAES); zdůrazňuje však, že v současné 
době neexistuje odpovídající odměna za 
poskytování ekosystémových služeb, jako 
je ukládání CO2, podpora biologické 
rozmanitosti nebo zlepšování půdy, a že 
lesníci, kteří se zaměřují na přeměnu 
svých lesů, pravděpodobně v současné 
době obhospodařovávají své lesy s 
finanční ztrátou, a to navzdory tomu, že 
poskytují podstatné ekosystémové služby; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přezkoumaly možnosti, jak vhodným 
způsobem motivovat a odměňovat služby v 
oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a 
další ekosystémové služby s cílem umožnit 
ekonomicky životaschopnou přeměnu 
lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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21a. vyzdvihuje nutnost definovat 
agrolesnictví tak, aby zahrnovalo rozličné 
typy agrolesnických systémů, včetně 
pastvin; vyzývá k tomu, aby byla za 
agrolesnický systém uznána veškerá 
záměrná a kontrolovaná/řízená spojení 
stromů nebo křovinatého porostu, ať již 
divokých nebo pěstovaných, pěstovaných 
či spontánních, a pěstování rostlin, 
chování zvířat nebo smíšené produkce, 
bez ohledu na distribuci dřevitých druhů 
na daném pozemku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 394
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. bere na vědomí, že se jedná o 
výzvu jak pro zemědělce, tak i pro správce, 
pokud jde o identifikaci a sledování 
zachovávání krajiných prvků, zejména 
těch, jejichž cílem je ochrana vzácného 
dřevního porostu; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zmírnila a zjednodušila 
administrativní požadavky s cílem posílit 
podporu a zachování dřevinné vegetace v 
souvislosti s politikami na ochranu 
krajiných prvků, které souvisejí s platbami 
v rámci prvního a druhého pilíře;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje přínos propojení mezi 
pastvinami a obhospodařování lesů, 
zejména pokud jde o snižování rizika 
požárů a snižování nákladů na údržbu 
lesů prostřednictvím kontroly biomasy, 
jakož i ochranu půdy a zlepšování 
úrodnosti půdy; domnívá se, že výzkum a 
předávání znalostí aktérům, pokud jde o 
udržitelné techniky pastvy, mají zásadní 
význam pro zaručení dlouhodobé 
regenerace a vysoce kvalitních lesních 
produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že Unie by měla 
přidělit dostatečné finanční prostředky na 
opatření pro odvětví lesnictví odpovídající 
novým očekáváním v tomto odvětví, včetně 
investic do rozvoje lesních oblastí a 
zlepšení životaschopnosti lesů, zachování 
sítí lesních cest, technologií lesního 
hospodářství, inovací a zpracování a 
využívání lesnických produktů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 397
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zastává názor, že udržitelné 
obhospodařování lesů by mělo mít 
viditelné místo v nových strategických 
plánech SZP vzhledem k jejich přínosu v 
boji proti změně klimatu, jejich úloze při 
zachovávání biologické rozmanitosti, 
ukládání CO2, ochraně vody a půdy, 
jakož i jejich přínos k rozvoji venkova, 
růstu a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel, Monika Beňová, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá členské státy, aby sjednotily 
různé strategie a plány pro 
obhospodařování lesů tak, aby příslušné 
cíle mohly být odpovídajícím způsobem 
sledovány a odpovídajícím způsobem 
upravovány, namísto aby vytvářely 
administrativní mozaiky, které pak 
ohrožují dosažení cílů stanovených v 
těchto strategických dokumentech;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje úlohu Evropské 
investiční banky při podpoře investic do 



PE650.406v02-00 54/97 AM\1207224CS.docx

CS

projektů v oblasti lesnictví, zaměřených 
na udržitelné lesní hospodářství a 
prevenci a zmírňování lesních požárů;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje význam posílené 
spolupráce mezi členskými státy s cílem 
posílit přínosy nové strategie v oblasti 
lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. domnívá se, že agrolesnické 
aktivity jsou plnohodnotnými složkami 
zemědělství; požaduje, aby místa 
využívaná k agrolesnictví byla uznána za 
zemědělské plochy jakožto zemědělské 
plochy pro agrolesnictví, a to konkrétně v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se stanoví pravidla podpory pro 
strategické plány, jež mají být 
vypracovány členskými státy v rámci 
společné zemědělské politiky (strategické 
plány SZP) a financovány Evropským 
zemědělským záručním fondem (EZZF) a 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013; 
vyzdvihuje ekosystémové služby, které 
agrolesnické systémy zajišťují;

Or. fr

Pozměňovací návrh 402
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. bere na vědomí nízkou míru 
využívání řady opatření v rámci nařízení o 
rozvoji venkova na období 2014–2020, 
která mají podpořit záměrné začlenění 
dřevinné vegetace do zemědělství; vyzývá 
proto Evropskou komisi, aby do reformy 
společné zemědělské politiky po roce 2020 
začlenila různé iniciativy na podporu 
agrolesnictví v rámci jedinečného 
opatření týkajícího se agrolesnictví, které 
podpoří využívání dřevité složky v 
zemědělských a lesnických systémech;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyjadřuje politování nad tím, že v 
návrhu SZP na programové období 2021–
2027 agrolesnictví chybí; domnívá se, že 
pro příští nařízení o SZP je zásadní uznat 
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přínosy agrolesnictví a nadále pokračovat 
v podpoře vytváření, regenerace, renovace 
a údržby zemědělsko-lesnických systémů; 
vyzývá Evropskou komisi, aby ve svých 
strategických plánech podporovala 
zavádění opatření na podporu 
agrolesnictví ze strany členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyzývá Evropskou komisi, aby 
spolu s příslušnými agenturami a centry v 
případě potřeby investovaly do výzkumu 
zaměřeného na hledání řešení pro šíření 
houby Cryphonectria parasitica (korová 
nekróza kaštanovníku), na kaštanovnících 
a v lesích, a v případě potřeby je 
zintenzívnila;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyjadřuje politování nad tím, že 
SZP je téměř jediným zdrojem podpory 
pro lesní ekosystémy ze strany EU a že 
další škrty v rozpočtu SZP by měly velmi 
negativní dopad na investice do 
udržitelného hospodaření s lesy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 406
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. domnívá se, že agrolesnické 
zemědělské plochy ve všech svých 
podobách by měly být podporovány stejně 
jako všechny zemědělské plochy 
definované v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
pravidla podpory pro strategické plány, jež 
mají být vypracovány členskými státy v 
rámci společné zemědělské politiky 
(strategické plány SZP) a financovány 
Evropským zemědělským záručním 
fondem (EZZF) a Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
(EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013; zdůrazňuje, že na 
náklady na vytvoření agrolesnického 
systému a na přeměnu na agrolesnický 
systém se musí vztahovat zvláštní podpora 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se stanoví pravidla podpory 
pro strategické plány, jež mají být 
vypracovány členskými státy v rámci 
společné zemědělské politiky (strategické 
plány SZP) a financovány Evropským 
zemědělským záručním fondem (EZZF) a 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 a nařízení (EU) č. 
1307/2013;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 407
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. domnívá se, že podpora 
zemědělsko-lesnických systémů by měla 
být posílena prostřednictvím nových 
ekologických režimů SZP, aby bylo možno 
uznat a zlepšit jejich přínos v oblasti 
prevence lesních požárů a eroze, ukládání 
CO2, ochrany podzemních vod a živočišné 
výroby šetrnější k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Clara 
Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová, 
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. konstatuje, že na zlepšení 
obhospodařování a obnovy už existujících 
agrolesnických půd nejsou jasným 
způsobem přidělovány žádné zvláštní 
finanční prostředky; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zavedla platby na údržbu v 
oblasti agrolesnictví podobné těm, jaké 
existují v případě zalesněné/opětovně 
zalesněné plochy;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Manuel Bompard

Návrh usnesení
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Bod 21 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. domnívá se, že členské státy by 
měly pro agrolesnické systémy stanovit 
minimální a maximální počet stromů 
vysázených na hektar, přičemž by měly být 
zohledněny místní půdní a klimatické 
podmínky, lesní druhy a potřeba zajistit 
využití půdy pro zemědělské účely nebo 
pastvu hospodářských zvířat; zdůrazňuje, 
že maximální počet stromů na hektar v 
agrolesnických systémech určený 
členskými státy by měl platit pouze pro 
celkovou hustotu zemědělských výrobních 
systémů; v této souvislosti se domnívá, že 
v prvních letech by tedy mělo být možno 
plochy osazovat a nechávat spontánně 
regenerovat s vyšší hustotou porostu, aniž 
by došlo ke ztrátě nároku na podporu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 410
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 21 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. vítá iniciativu Komise v oblasti 
„uhlíkového lesního hospodářství“, jejímž 
cílem je odměňovat zemědělce, kteří se v 
rámci nové Zelené dohody zaváží k 
projektům zaměřeným na snižování emisí 
CO2 nebo na navýšení jeho ukládání s 
cílem přispět k cíli „nulových emisí 
uhlíku“ v roce 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Carmen Avram, Pina Picierno, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, 
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Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 21 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. vyzývá Evropskou komisi, aby 
podpořila prosazování vysoce kvalitních 
produktů a ekosystémových služeb, které 
agrolesnictví poskytuje, a to 
prostřednictvím vhodné podpory trhu a 
identifikací agrolesnictví, nebo 
označováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Juozas Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 21 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21e. uznává, že mezi zemědělci existuje 
nedostatek informací o agrolesnictví; 
vyzývá proto Evropskou komisi, aby 
podporovala specializované programy 
odborné přípravy v celé EU s cílem 
zajistit, aby byli zemědělci informováni o 
přínosech a postupech začleňování dřevité 
vegetace do zemědělství na místní, 
regionální a celosvětové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 21 e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21e. podporuje posílení příslušných 
správních orgánů, zejména Stálého 
lesnického výboru a skupiny pro občanský 
dialog v lesním hospodářství a zpracování 
korku, s cílem usnadnit výměnu informací 
mezi členskými státy, Evropskou komisí a 
zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Carmen Avram, Pina Picierno, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Isabel 
Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 21 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21f. uznává významnou schopnost 
agrolesnictví zvýšit celkovou produktivitu 
biomasy, a vybízí proto Evropskou komisi, 
aby s ní zacházela jako s výrobním 
opatřením; zdůrazňuje, že takto smíšené 
ekosystémy produkují více biomasy a 
pohlcují více uhlíku v atmosféře, a proto 
vyzývá k podpoře agrolesnických systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Carmen Avram, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Sylwia Spurek, Michal 
Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 21 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21g. vyzývá Evropskou komisi, aby na 
základě různých vnitrostátních kritérií 
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zavedla společnou maximální roční kvótu 
pro těžbu dřeva v lesích pro celou EU 
(vyjma chráněných oblastí);

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Carmen Avram, Maria Noichl, Robert Hajšel, Sylwia Spurek, Attila Ara-Kovács, 
Miroslav Číž, Marc Tarabella, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 21 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21h. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zvážila zavedení závazných 
odstupňovaných postupů lesního 
hospodářství v celé EU od nezasahování 
do přísně chráněných oblastí, až k 
omezeným zásahům, například vykácení v 
nárazníkových zónách z ekologických a 
hygienických důvodů; vyjadřuje 
politování nad neudržitelnými postupy a 
nezákonnou těžbou dřeva v těchto 
oblastech, k nimž dochází v některých 
členských státech; dále vyzývá členské 
státy, aby zvážily přísné sankce za závažné 
porušování předpisů a účinnější a 
rychlejší uplatňování těchto sankcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. poukazuje na zásadní význam 
výzkumu a inovací na vysoké úrovni, 
pokud jde o zvýšení příspěvku lesů a 
odvětví založených na lesnictví ke 

vypouští se
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zvládnutí výzev naší doby; zdůrazňuje 
význam programů EU pro výzkum a 
inovace pro období po roce 2020 a uznává 
úlohu Stálého výboru pro zemědělský 
výzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Balázs Hidvéghi

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. poukazuje na zásadní význam 
výzkumu a inovací na vysoké úrovni, 
pokud jde o zvýšení příspěvku lesů a 
odvětví založených na lesnictví ke 
zvládnutí výzev naší doby; zdůrazňuje 
význam programů EU pro výzkum a 
inovace pro období po roce 2020 a uznává 
úlohu Stálého výboru pro zemědělský 
výzkum;

22. poukazuje na zásadní význam 
výzkumu a inovací na vysoké úrovni, 
pokud jde o zvýšení příspěvku lesů a 
odvětví založených na lesnictví ke 
zvládnutí výzev naší doby; zdůrazňuje 
význam programů EU pro výzkum a 
inovace pro období po roce 2020 a uznává 
úlohu Stálého výboru pro zemědělský 
výzkum; je přesvědčen, že strategie EU v 
oblasti lesnictví by měla prosazovat a 
sdílet osvědčené postupy a výsledky v 
odvětví lesnictví a zlepšit spolupráci mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. poukazuje na zásadní význam 
výzkumu a inovací na vysoké úrovni, 
pokud jde o zvýšení příspěvku lesů a 
odvětví založených na lesnictví ke 
zvládnutí výzev naší doby; zdůrazňuje 

22. poukazuje na zásadní význam 
výzkumu a inovací na vysoké úrovni, 
pokud jde o zvýšení příspěvku lesů a 
odvětví založených na lesnictví ke 
zvládnutí výzev naší doby; zdůrazňuje 
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význam programů EU pro výzkum a 
inovace pro období po roce 2020 a uznává 
úlohu Stálého výboru pro zemědělský 
výzkum;

význam programů EU pro výzkum a 
inovace pro období po roce 2020 a uznává 
úlohu Stálého výboru pro zemědělský 
výzkum; bere na vědomí význam 
přeshraniční spolupráce, sdílení 
informací a výměny osvědčených postupů 
s cílem zajistit růst zdravých evropských 
lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. poukazuje na zásadní význam 
výzkumu a inovací na vysoké úrovni, 
pokud jde o zvýšení příspěvku lesů a 
odvětví založených na lesnictví ke 
zvládnutí výzev naší doby; zdůrazňuje 
význam programů EU pro výzkum a 
inovace pro období po roce 2020 a uznává 
úlohu Stálého výboru pro zemědělský 
výzkum;

22. poukazuje na zásadní význam 
výzkumu a inovací na vysoké úrovni, 
pokud jde o zvýšení příspěvku lesů a 
odvětví založených na lesnictví ke 
zvládnutí výzev naší doby, jako je 
přizpůsobení lesů EU změnám klimatu; 
zdůrazňuje význam programů EU pro 
výzkum a inovace pro období po roce 2020 
a uznává úlohu Stálého výboru pro 
zemědělský výzkum;

Or. fi

Pozměňovací návrh 421
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Maria Noichl, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. poukazuje na zásadní význam 
výzkumu a inovací na vysoké úrovni, 
pokud jde o zvýšení příspěvku lesů a 

22. poukazuje na zásadní význam 
výzkumu a inovací na vysoké úrovni, 
pokud jde o zvýšení příspěvku lesů, 
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odvětví založených na lesnictví ke 
zvládnutí výzev naší doby; zdůrazňuje 
význam programů EU pro výzkum a 
inovace pro období po roce 2020 a uznává 
úlohu Stálého výboru pro zemědělský 
výzkum;

agrolesnictví a odvětví založených na 
lesnictví ke zvládnutí výzev naší doby; 
zdůrazňuje význam programů EU pro 
výzkum a inovace pro období po roce 2020 
a uznává úlohu Stálého výboru pro 
zemědělský výzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje potřebu lepší 
komunikace o významu udržitelného 
obhospodařování lesních oblastí spolu s 
možností rozšíření, provádění a 
koordinace informačních kampaní o 
multifunkčním charakteru lesů a 
mnohých hospodářských, sociálních a 
environmentálních přínosech, které 
poskytuje obhospodařování lesů na všech 
příslušných úrovních EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. žádá, aby se pokračovalo s 
financováním výzkumu o půdách a jejich 
úloze, pokud jde o odolnost lesů vůči 
změně klimatu a přizpůsobení se této 
změně, ochranu a posilování biologické 
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rozmanitosti, jakož i poskytování jiných 
ekosystémových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick Federley, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. bere na vědomí doporučení 
Komise, že silná kapitalizace inovací v 
rámci hodnotového řetězce by pomohla 
podpořit konkurenceschopnost odvětví 
lesnictví1a; vítá v tomto ohledu závazek 
EIB vyčlenit 50 % svých finančních 
prostředků na projekty související s 
klimatem a zdůrazňuje příležitosti pro 
odvětví lesnictví, které hraje důležitou 
úlohu při nahrazování materiálů a 
energie z fosilních zdrojů;
_________________
1a COM(2018) 811 final, s.7

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
zdůrazňuje, že strategie EU v oblasti 
lesnictví by měla mít vliv na globální 
politickou situaci a měla by klást důraz na 
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tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU;

opatření zaměřená na zastavení 
odlesňování na celém světě a na zajištění 
udržitelného hospodaření s lesními zdroji; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je třeba 
zavést opatření týkající se sledovatelnosti 
dovozu, která zaručí, že dovážené zboží 
nebude produktem odlesňování nebo 
ničení přírodních stanovišť; zdůrazňuje, 
že je nutné podpořit provádění nařízení EU 
o dřevu a akčního plánu FLEGT 
(Prosazování práva, správa a obchod v 
oblasti lesnictví), aby se zabránilo vstupu 
nezákonně získávaného dřeva na trh EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 426
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU;

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti, přičemž je třeba brát v 
úvahu odlišnou míru ambicí, pokud jde o 
politiku v oblasti životního prostředí v 
různých tropických zemích, a na externí 
činitele, kteří podněcují k používání 
neudržitelných postupů v lesích; vybízí 
Komisi a členské státy Evropské unie, aby 
prostřednictvím technické pomoci, 
výměny informací a osvědčených postupů 
podporovaly spolupráci se třetími zeměmi 
s cílem upevnit vyšší standardy 
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udržitelnosti při ochraně, zachování a 
udržitelném využívání lesů, jakož i v 
odvětvích spojených s lesy a jejich 
hodnotovými řetězci, a podpořit tak 
oběhové biohospodářství; zdůrazňuje, že je 
nutné podpořit provádění nařízení EU o 
dřevu a akčního plánu FLEGT 
(Prosazování práva, správa a obchod v 
oblasti lesnictví), aby se zabránilo vstupu 
nezákonně získávaného dřeva na trh EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU;

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
zdůrazňuje, že odlesňování EU sama 
svými rozhodnutími podporuje a že v její 
obchodní politice je nutno tuto skutečnost 
urychleně zohlednit;  poukazuje na to, že 
je třeba vyvinout politické iniciativy za 
účelem řešení problémů mimo EU, které se 
zaměří na tropické oblasti a na externí 
činitele, kteří podněcují k používání 
neudržitelných postupů v lesích, zejména 
iniciativy pro zavedení zeměpisného 
označování, certifikaci udržitelnosti a 
znemožnění přístupu na trh EU těm 
produktům, jež nesplňují platné normy; 
zdůrazňuje, že je nutné podpořit provádění 
nařízení EU o dřevu a akčního plánu 
FLEGT (Prosazování práva, správa a 
obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva nebo dřeva vytěženého proti 
zásadám udržitelnosti na trh EU, jelikož 
tak vzniká nespravedlivá konkurence pro 
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evropské lesnické odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 428
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU;

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích, jako je mimo jiné 
produkce sóji, hovězího masa a 
palmového oleje; v této souvislosti 
připomíná, že ve svém usnesení ze dne 15. 
ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu 
vyzval Komisi, aby bezodkladně předložila 
návrh evropského právního rámce, který 
bude vycházet z principu náležité péče a 
zajistí, aby produkty uváděné na vnitřní 
trh pocházely z udržitelných 
dodavatelských řetězců, které nepřispívají 
k odlesňování; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 429
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram



PE650.406v02-00 70/97 AM\1207224CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU;

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
provést přezkum nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby 
bylo možné lépe předcházet vstupu 
nezákonně získávaného dřeva na trh EU; 
vyzývá Komisi, aby navrhla nový 
průřezový právní předpis týkající se 
povinnosti náležité péče s cílem zajistit, 
aby globální dodavatelské řetězce a 
finanční toky podporovaly pouze legální a 
udržitelnou výrobu nepřispívající k 
odlesňování a nevedly k porušování 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček, Irène 
Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick Federley, Jérémy 
Decerle

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
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podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU;

podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU; zdůrazňuje, že je třeba, 
aby do strategie EU v oblasti lesnictví byly 
komplexně zahrnuty vnější cíle EU a 
opatření na podporu udržitelného 
obhospodařování lesů na celém světě, a to 
jak na dvoustranné úrovni, tak 
prostřednictvím mnohostranných procesů 
souvisejících s lesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU;

23. je znepokojen tím, že se celková 
zalesněná plocha od devadesátých let 
minulého století značně zmenšila; 
zdůrazňuje skutečnost, že odlesňování a 
znehodnocování lesů na celém světě 
představují vážný problém; poukazuje na 
to, že je třeba vyvinout politické iniciativy 
za účelem řešení problémů mimo EU, které 
se zaměří na tropické oblasti a na externí 
činitele, kteří podněcují k používání 
neudržitelných postupů v lesích; 
zdůrazňuje, že je nutné podpořit provádění 
nařízení EU o dřevu a akčního plánu 
FLEGT (Prosazování práva, správa a 
obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 432
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU;

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování, nezákonná těžba dřeva a 
znehodnocování lesů na celém světě, 
včetně Evropy, představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout a 
zlepšit politické iniciativy a mechanismy 
prosazování předpisů za účelem řešení 
problémů v EU, které se zaměří na činitele 
úbytku biologické rozmanitosti v lesích s 
dopadem na potenciál k odolnosti a 
přizpůsobování a zaměří se rovněž na 
nezákonnou těžbu dřeva; zdůrazňuje, že je 
nutné podpořit provádění nařízení EU o 
dřevu a akčního plánu FLEGT 
(Prosazování práva, správa a obchod v 
oblasti lesnictví), aby se zabránilo vstupu 
nezákonně získávaného dřeva na trh EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Mazaly Aguilar, Teuvo Hakkarainen, 
Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
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akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU;

akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU; požaduje, aby byly 
definovány konkrétní požadavky, které by 
zabránily svévolnému výkladu systému 
náležité péče v souvislosti s nařízením EU 
o dřevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně získávaného 
dřeva na trh EU;

23. zdůrazňuje skutečnost, že 
odlesňování a znehodnocování lesů na 
celém světě představují vážný problém; 
poukazuje na to, že je třeba vyvinout 
politické iniciativy za účelem řešení 
problémů mimo EU, které se zaměří na 
tropické oblasti a na externí činitele, kteří 
podněcují k používání neudržitelných 
postupů v lesích; zdůrazňuje, že je nutné 
podpořit provádění nařízení EU o dřevu a 
akčního plánu FLEGT (Prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), aby se 
zabránilo vstupu nezákonně těženého 
dřeva na trh EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 435
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyjadřuje obavy z nezákonné těžby 
dřeva v EU a bere na vědomí, že jsme již 
přišli téměř o všechny primární a původní 
lesy; uznává, že nejen že jsou ohroženy 
lesy, ale v souvislosti s nezákonnou těžbou 
dřeva se objevily i případy násilí vůči 
lesníkům; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby v této otázce urychleně 
přijaly opatření prostřednictvím pečlivého 
sledování a prosazování stávajících 
právních předpisů EU a aby zavedly nová 
opatření s cílem bránit nezákonné těžbě 
dřeva, povolat odpovědné osoby k 
odpovědnosti a zastavit nátlak na lesníky 
a jiné ochranáře přírody;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Paolo De Castro, Carmen Avram, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. poukazuje na to, že pro úspěšné 
úspěch udržitelného obhospodařování 
lesů v praxi má velký význam vzdělávání a 
kvalifikovaná, odborně dobře připravená 
pracovní síla; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby i nadále prováděly opatření a 
využívaly stávající evropské nástroje, jako 
jsou Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EZFRV), Evropský fond pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropský 
sociální fond (ESF) a evropské vzdělávací 
programy (ET 2020), k podpoře generační 
obměny a ke kompenzaci nedostatku 
kvalifikovaných pracovníků v tomto 
odvětví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 437
Maria Noichl, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá členské státy, aby 
podporovaly politická opatření, která při 
veřejných zakázkách na dřevo, produkty 
ze dřeva a biomasu pro energetické účely 
v souladu s cíli udržitelnosti EU budou 
brát v potaz pouze využívání legálně 
vytěženého, udržitelného dřeva, čímž bude 
zaručeno, že dodavatelské řetězce 
nebudou spojeny s odlesňováním, s cílem 
minimalizovat úbytek tropických pralesů;

Or. de

Pozměňovací návrh 438
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
dodavatelské řetězce nepřispívající k 
odlesňování, což by bylo možné zavedením 
certifikačního systému, posílením 
spolupráce se třetími zeměmi a 
začleněním zvláštních ustanovení o 
udržitelném obhospodařování lesů do 
obchodních dohod mezi EU a jejími 
světovými partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Carmen Avram, Paolo De Castro, Mazaly 
Aguilar, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander
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Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. konstatuje, že digitalizace a 
udržitelné technologie hrají klíčovou 
úlohu při vytváření přidané hodnoty 
dalšího rozvoje odvětví založeného na 
lesnictví; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly přenos znalostí a 
technologií a sdílení osvědčených 
postupů, např. pokud jde o udržitelné a 
aktivní obhospodařování lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jednotnou evropskou značku 
certifikace, která evropským spotřebitelům 
umožní snadnější orientaci; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 441
Christine Schneider, Norbert Lins, Lena Düpont, Marlene Mortler

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. žádá, aby dovoz ilegálně získaného 
dřeva byl zohledněn také v obchodních 
dohodách a aby byly stanoveny sankce za 
porušování příslušných ustanovení; 
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Or. de

Pozměňovací návrh 442
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. zdůrazňuje nutnost měřit, jak 
dovoz zemědělských produktů do Unie 
ovlivňuje odlesňování a jaký je jeho dopad 
na další ekosystémy;  vyzdvihuje potřebu 
přijmout opatření, kterými se bude bojovat 
proti importovanému odlesňování a 
podpoří se iniciativy zaměřené na zajištění 
toho, aby dodávky a dovážené zboží nebyly 
spojeny s odlesňováním, jak se uvádí v 
závěrech Rady pro zemědělství a rybolov 
ze dne 16. prosince 2019; zdůrazňuje, že 
je nutno vypracovat za tímto účelem 
regulační opatření, která zajistí, aby 
produkty nesplňující naše hodnoty 
nemohly vstoupit na evropské území;

Or. fr

Pozměňovací návrh 443
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. zdůrazňuje, že pro přechod k 
udržitelnému obhospodařování lesů je 
nutná odborná příprava a sdílení 
informací; vyzývá Komisi, aby 
podporovala odbornou přípravu 
pracovníků a vedoucích pracovníků v 
lesnictví, jakož i účinné a rozsáhlé 
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poradenské služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. zdůrazňuje, že většina evropských 
občanů má ráda lesy, ale jejich znalosti v 
této oblasti jsou omezené; vyzývá členské 
státy, aby do školních osnov zahrnuly 
výuku ochrany lesů a udržitelného 
obhospodařování lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že s cílem zajistit 
udržitelné využívání, obnovu, ochranu a 
zachování lesů a plánování rozvoje a lepší 
řízení hospodářství orientovaného na les 
je třeba vytvořit evropský seznam lesů 
propojený s evropským monitorovacím 
systémem, který bude podporován 
programem Copernicus; zdůrazňuje 
úlohu, kterou může takový evropský 
monitorovací systém sehrát při 
aklimatizaci, adaptaci a asistované 
migraci populací stromů v reakci na 
změnu klimatu prostřednictvím analýzy 
příslušných faktorů (environmentálních 
podmínek, fyziologie rostlin, genetické 
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skladby lesních porostů, opylování 
stromů, rozptylování semen v zeměpisném 
prostoru atd.);

Or. fr

Pozměňovací návrh 446
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Paolo De Castro, Pina Picierno, 
Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Monika 
Beňová

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích a monitorování lesů v Evropě, který 
bude schopen poskytovat v reálném čase 
informace o lesních zdrojích, 
monitorovat, zda jsou náležitě chráněny 
přírodní rezervace a chráněné stromy a 
předpovídat a měřit dopady přírodních 
katastrof a přírodních škodlivých činitelů 
na stav lesů a jejich zdraví; zdůrazňuje 
význam vědecky podložených a 
vyvážených informací se 
socioekonomickými ukazateli pro rozvoj 
jakékoli politiky EU týkající se lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
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generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích a lesních zdrojích v Evropě; 
zdůrazňuje význam vědecky podložených a 
vyvážených informací se 
socioekonomickými ukazateli pro rozvoj 
jakékoli politiky EU týkající se lesnictví; 
pro lepší viditelnost dostupných 
prostředků, lepší pochopení a zvládání 
přírodních škodlivých činitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 448
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že je třeba dále rozvíjet 
celounijní systém informací o lesích v 
Evropě při zohlednění stávajících 
systémů, a to ve společné působnosti všech 
příslušných generálních ředitelství 
Komise; zdůrazňuje význam vědecky 
podložených a vyvážených informací se 
socioekonomickými ukazateli pro rozvoj 
jakékoli politiky EU týkající se lesnictví; 
vzhledem k tomu, že z důvodu změny 
klimatu dochází ve větším rozsahu k 
lesním škodám, jsou zapotřebí i další 
srovnatelné aktuální informace;

Or. de

Pozměňovací návrh 449
Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Robert Hajšel, Marc Tarabella, Isabel 
Carvalhais, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Sylwia Spurek, Juozas 
Olekas, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví; konstatuje, že národní soupisy 
lesů představují komplexní monitorovací 
nástroj pro posuzování stavu lesů a že tyto 
soupisy uplatňují regionální hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Juozas Olekas

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
pokračovat ve vytváření celounijního 
systému informací o lesích v Evropě a 
pracovat přitom na různých tématech, 
která jsou do tohoto systému informací 
zahrnuta; domnívá se, že koordinaci 
tohoto nástroje by měla zajišťovat 
strategie EU v oblasti lesnictví; zdůrazňuje 
význam vědecky podložených a 
vyvážených informací se 
socioekonomickými ukazateli pro rozvoj 
jakékoli politiky EU týkající se lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
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Michal Wiezik, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje, že je třeba, 
aby členské státy poskytovaly v rámci 
systému informací o lesích v Evropě 
podrobné a konzistentně vykazované 
údaje; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
přesné údaje o lesích v EU, které lze 
snadno shrnout a které se opírají o 
technologie dálkového průzkumu Země; 
zdůrazňuje, že v EU je třeba přesně 
zmapovat původní a nedotčené lesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Francesca Donato, 
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že je třeba udržovat 
systémy informací o lesích spadající pod 
jednotlivé příslušné vnitrostátní úřady; 
zdůrazňuje význam vědecky podložených a 
vyvážených informací se 
socioekonomickými ukazateli pro rozvoj 
jakékoli politiky týkající se lesnictví; 
požaduje, aby se tyto údaje sdílely s 
příslušnými zainteresovanými subjekty, 
jako jsou lovecká sdružení nebo 
zemědělské komory, s cílem zaručit 
účinnou koordinaci prováděných 
opatření;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 453
Petri Sarvamaa, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Carmen Avram, Paolo De Castro, Mazaly 
Aguilar, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje, že je důležité 
poskytovat v reálném čase vědecky 
podložené a vyvážené informace o lesních 
zdrojích v Evropě a usilovat o 
předpovídání dopadu přírodních 
škodlivých činitelů a jejich důsledků se 
socioekonomickými ukazateli pro rozvoj 
jakékoli politiky EU týkající se lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
pokracovat ve vývoji celounijního systému 
informací o lesích v Evropě; zastává 
názor, že tento nástroj je třeba 
koordinovat v rámci strategie EU pro 
lesnictví; zdůrazňuje význam vědecky 
podložených a vyvážených informací se 
socioekonomickými ukazateli pro rozvoj 
jakékoli politiky EU týkající se lesnictví;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 455
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě, který bude vybaven 
funkcí pro sledování původu dřeva a 
transparentní poskytování informací; 
zdůrazňuje význam vědecky podložených a 
vyvážených informací se 
socioekonomickými ukazateli pro rozvoj 
jakékoli politiky EU týkající se lesnictví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 456
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém pro informace o 
lesích v Evropě a sledování jejich stavu, 
který by byl součástí strategie pro lesnictví 
po roce 2020; zdůrazňuje význam vědecky 
podložených a vyvážených informací se 
socioekonomickými ukazateli pro rozvoj 
jakékoli politiky EU týkající se lesnictví;

Or. de
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Pozměňovací návrh 457
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise a v rámci 
strategie EU v oblasti lesnictví je třeba 
pokračovat ve vytváření celounijního 
systému informací o lesích v Evropě; 
zdůrazňuje význam vědecky podložených a 
vyvážených informací se 
socioekonomickými ukazateli pro rozvoj 
jakékoli politiky EU týkající se lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací se socioekonomickými ukazateli 
pro rozvoj jakékoli politiky EU týkající se 
lesnictví;

24. zdůrazňuje, že v rámci společné 
odpovědnosti všech příslušných 
generálních ředitelství Komise je třeba 
vytvořit celounijní systém informací o 
lesích v Evropě; zdůrazňuje význam 
vědecky podložených a vyvážených 
informací s environmentálními a 
socioekonomickými ukazateli pro rozvoj 
jakékoli politiky EU týkající se lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
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Carmen Avram, Pina Picierno, Maria Noichl, Miroslav Číž, Isabel Carvalhais, Attila 
Ara-Kovács, Robert Hajšel, Paolo De Castro, Marc Tarabella, Clara Aguilera, Sylwia 
Spurek, Michal Wiezik, Ivo Hristov, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vítá tendenci k digitalizaci v tomto 
odvětví a vyzývá Evropskou komisi, aby 
zvážila, zda prostřednictvím ověřovacího 
systému zavést celounijní mechanismus 
pro digitální sledovatelnost dřeva za 
účelem shromažďování údajů, zajištění 
důsledné transparentnosti a rovných 
podmínek, omezení 
nekonkurenceschopného chování a 
úmyslného protiprávního jednání v 
obchodování se dřevem, a to jak v EU, tak 
mimo ni; mimoto se domnívá, že takový 
ověřovací systém by zlepšil dodržování 
předpisů, omezoval by a potíral finanční 
podvody a zároveň by bránil v kartelových 
praktikách a odbourával logistické 
operace a přesuny související s 
nezákonnou těžbou dřeva; dále by 
podpořil výměnu osvědčených postupů s 
členskými státy, které již takové reformy 
zavedly na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje výsledky studie 
hodnotící dopad SZP na přírodní 
stanoviště, krajinu a biologickou 
rozmanitost, v níž jsou nástroje a opatření 
SZP označeny za významné přispěvatele k 
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plnění cílů v oblasti biologické 
rozmanitosti, a vybízí k prozkoumání 
způsobů, jak zlepšit stávající nástroje s 
cílem doplnit chybějící informace o tomto 
cenném přínosu;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. znovu opakuje, že zachování 
ekosystémů s vysokým obsahem uhlíku, 
včetně lesů, je možnou reakcí, která by 
měla okamžitý dopad na změnu klimatu 
na rozdíl od zalesňování, opětovného 
zalesňování a obnovy, u nichž dosažení 
výsledků trvá déle12a; vyzývá k tomu, aby 
se politická opatření v EU řídila touto 
zásadou;
_________________
12a Souhrnná zpráva Mezivládního panelu 
pro změnu klimatu (IPCC) o změně 
klimatu a půdě pro tvůrce politik, 2019

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Maria Noichl, Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že evropská Komise by 
měla podporovat členské státy ve věci 
ochrany lesů a jejich udržitelného 
obhospodařování, a vybízí k přijetí 
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příslušných právních předpisů;

Or. de

Pozměňovací návrh 463
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá členské státy a 
dřevozpracující průmysl, aby významným 
způsobem přispěly k tomu, aby byly stejně 
velké plochy zalesňovány, jako jsou 
odlesňovány;

Or. ro

Pozměňovací návrh 464
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vyzývá k přísné ochraně, v níž by 
prioritou byla ochrana primárních a 
původních lesů se zachovanou strukturou, 
bohatstvím druhů a přiměřeně rozsáhlou 
plochou, v níž tyto lesy stále existují, a 
dále vyzývá k tomu, aby byla umožněna a 
usnadněna obnova v oblastech s vysokou 
přírodní hodnotou, které byly k tomuto 
účelu zmapovány nebo určeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl
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Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. vyzývá k revizi příslušných částí 
ustanovení klimaticko-energetického 
souboru předpisů, které neodrážejí 
nejnovější vědecké poznatky o lesních 
ekosystémech a různých zásobnících 
uhlíku a o jejich skutečné hodnotě pro 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně a které 
oslabují klíčovou úlohu biologické 
rozmanitosti pro toto přizpůsobování se v 
navrhovaném právním předpise o 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Stálý lesnický výbor 
Komise, aby členským státům přisoudil 
ústřední úlohu při vypracovávání a 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se do skupiny pro občanský 
dialog o lesním hospodářství a zpracování 
korku souběžně zapojily příslušné 
zúčastněné strany; naléhavě žádá Komisi, 
aby Parlament každý rok zapojila do 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví;

25. naléhavě žádá Komisi, aby 
Parlament každý rok zapojila do provádění 
strategie EU v oblasti lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Manuel Bompard
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Stálý lesnický výbor 
Komise, aby členským státům přisoudil 
ústřední úlohu při vypracovávání a 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se do skupiny pro občanský 
dialog o lesním hospodářství a zpracování 
korku souběžně zapojily příslušné 
zúčastněné strany; naléhavě žádá Komisi, 
aby Parlament každý rok zapojila do 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví;

25. požaduje, aby se strategie EU v 
oblasti lesnictví pro období po roce 2020 
vypracovávala a prováděla za účasti 
odvětvových odborových organizací, 
sdružení na ochranu přírody, zemědělců 
provozujících lesopastevectví, vědecké 
obce a občanů; domnívá se, že státní 
podniky, veřejné orgány a agentury 
odpovědné za lesní hospodářství by měly 
mít povinnost zohledňovat návrhy výše 
uvedených sociálních organizací a 
občanů při provádění opatření na zajištění 
udržitelného využívání, obnovy, ochrany a 
zachování lesů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 468
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Fredrick 
Federley, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Stálý lesnický výbor 
Komise, aby členským státům přisoudil 
ústřední úlohu při vypracovávání a 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se do skupiny pro občanský 
dialog o lesním hospodářství a zpracování 
korku souběžně zapojily příslušné 
zúčastněné strany; naléhavě žádá Komisi, 
aby Parlament každý rok zapojila do 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví;

25. podtrhuje pravomoc a ústřední 
úlohu členských států při vypracovávání a 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020 a vyzývá Stálý 
lesnický výbor Komise, aby členské státy 
při plnění tohoto úkolu podporoval; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby se do 
skupiny pro občanský dialog o lesním 
hospodářství a zpracování korku souběžně 
zapojily příslušné zúčastněné strany; 
naléhavě žádá Komisi, aby Parlament 
každý rok zapojila do provádění strategie 
EU v oblasti lesnictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 469
Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Stálý lesnický výbor 
Komise, aby členským státům přisoudil 
ústřední úlohu při vypracovávání a 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se do skupiny pro občanský 
dialog o lesním hospodářství a zpracování 
korku souběžně zapojily příslušné 
zúčastněné strany; naléhavě žádá Komisi, 
aby Parlament každý rok zapojila do 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví;

25. vyzývá Stálý lesnický výbor 
Komise, aby členským státům přisoudil 
ústřední úlohu při vypracovávání a 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se i nadále konaly schůze 
skupiny pro občanský dialog o lesním 
hospodářství a zpracování korku při 
posílené koordinaci a součinnosti se 
Stálým lesnickým výborem; naléhavě žádá 
Komisi, aby Parlament každý rok zapojila 
do provádění strategie EU v oblasti 
lesnictví;

Or. es

Pozměňovací návrh 470
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Stálý lesnický výbor 
Komise, aby členským státům přisoudil 
ústřední úlohu při vypracovávání a 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se do skupiny pro občanský 
dialog o lesním hospodářství a zpracování 
korku souběžně zapojily příslušné 
zúčastněné strany; naléhavě žádá Komisi, 
aby Parlament každý rok zapojila do 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví;

25. vyzývá Stálý lesnický výbor 
Komise, aby členským státům a 
příslušným zúčastněným stranám 
zastoupeným ve skupině pro občanský 
dialog v lesním hospodářství a zpracování 
korku a v podskupině pro přírodu a lesy 
fungující v rámci koordinační skupiny pro 
biodiverzitu a přírodu (CGBN) přisoudil 
ústřední úlohu při vypracovávání a 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020; naléhavě žádá 
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Komisi, aby Parlament každý rok zapojila 
do provádění strategie EU v oblasti 
lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Juozas Olekas

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Stálý lesnický výbor 
Komise, aby členským státům přisoudil 
ústřední úlohu při vypracovávání a 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se do skupiny pro občanský 
dialog o lesním hospodářství a zpracování 
korku souběžně zapojily příslušné 
zúčastněné strany; naléhavě žádá Komisi, 
aby Parlament každý rok zapojila do 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví;

25. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
členské státy hrály prostřednictvím 
Stálého lesnického výboru ústřední úlohu 
při vypracovávání a provádění strategie EU 
v oblasti lesnictví pro období po roce 2020; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby se do 
skupiny pro občanský dialog o lesním 
hospodářství a zpracování korku souběžně 
zapojily příslušné zúčastněné strany; 
naléhavě žádá Komisi, aby Parlament 
každý rok zapojila do provádění strategie 
EU v oblasti lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Petri Sarvamaa, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Stálý lesnický výbor 
Komise, aby členským státům přisoudil 
ústřední úlohu při vypracovávání a 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se do skupiny pro občanský 
dialog o lesním hospodářství a zpracování 

25. vyzývá Stálý lesnický výbor 
Komise, aby členským státům přisoudil 
ústřední úlohu při vypracovávání a 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví 
pro období po roce 2020; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se do skupiny pro občanský 
dialog o lesním hospodářství a zpracování 
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korku souběžně zapojily příslušné 
zúčastněné strany; naléhavě žádá Komisi, 
aby Parlament každý rok zapojila do 
provádění strategie EU v oblasti lesnictví;

korku souběžně zapojily příslušné 
zúčastněné strany; naléhavě žádá Komisi, 
aby Parlament alespoň každý rok zapojila 
do provádění strategie EU v oblasti 
lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. apeluje na členské státy, aby 
prioritně řešily zachování programů 
odborné přípravy v oblasti dřevařství a 
výstavby ekologických staveb na vysoké 
úrovni a aby poskytly dostatek veřejných 
prostředků a investic pro tuto oblast za 
účelem anticipace budoucích potřeb 
evropského dřevařského průmyslu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 474
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Martin Häusling, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. připomíná, že Komise přislíbila 
nulovou toleranci vůči porušování 
předpisů; zdůrazňuje, že v řadě řízení o 
nesplnění povinnosti, která jsou současné 
době vedena proti členským státům1a, se 
řeší nenahraditelná hodnota evropských 
lesních ekosystémů, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby v těchto případech urychleně 
jednala;
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_________________
1a např. řízení ve věci 2018/4076 vedené 
proti Slovensku, řízení ve věci 2020/2033 
proti Rumunsku

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Adrián Vázquez Lázara, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Elsi Katainen, 
Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
vlastníků lesů a vedoucích pracovníků v 
lesnictví při provádění strategie, a proto 
vyzývá k jejich začlenění do této 
problematiky a konzultování;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
rozhodnutí v oblasti obhospodařování lesů 
byla přijímána v partnerství se majiteli 
lesů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 477
Manuel Bompard

Návrh usnesení
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Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. apeluje na členské státy, aby 
uznaly náročnost práce v odvětví lesnictví, 
stavebnictví, dřevařství, tesařství a 
truhlářství a aby zřídily, případně 
zachovaly pro pracovníky tohoto odvětví 
programy pro odchod do předčasného 
důchodu či programy pro uvolnění z 
práce na náklady zaměstnavatele; 
zdůrazňuje, že pracovníkům tohoto 
odvětví by měla být při odchodu do 
důchodu poskytnuta sociální a zdravotní 
pomoc přizpůsobená jejich konkrétním 
potřebám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 478
Michal Wiezik, Carmen Avram, Maria Noichl, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
jednou z priorit v jejích budoucích 
strategiích bylo účinné prosazování 
právních předpisů týkajících se přírody a 
aby současně využívala svou výsadu 
požadovat rozhodnutí o předběžných 
opatřeních a vynucovat dodržování 
povinností prostřednictvím sankcí a 
penále, pokud existuje riziko 
nenapravitelného poškození 
nedocenitelných a nenahraditelných 
přírodních hodnot;

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Manuel Bompard
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Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
koordinaci s pracovními inspektoráty 
členských států prověřila, zda strojní 
zařízení prodávaná na trhu a používaná v 
dřevařském průmyslu splňují požadavky 
směrnice 2006/42/ES o strojních 
zařízeních a že jsou vybavena systémem 
pro zachycování a odsávání pilin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 480
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 25 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25d. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
výrobci lesnických strojů přijala opatření, 
na jejichž základě se zlepší ekologické 
vlastnosti lesní techniky a spojí vysoký 
stupeň ochrany pracovníků s minimálním 
dopadem na půdu a vodu v lesích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 481
Manuel Bompard

Návrh usnesení
Bod 25 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25e. domnívá se, že směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 
ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
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pracovníků v rámci poskytování služeb by 
se měla zrušit; trvá na tom, že by měla být 
nahrazena směrnicí, jež bude vyžadovat, 
aby každý členský stát zaručoval všem 
zahraničním pracovníkům bez 
diskriminace na základě národnosti stejně 
příznivé zacházení jako svým vlastním 
státním příslušníkům, pokud jde o plat a 
přístup k sociálnímu zabezpečení, tj. tatáž 
ustanovení ohledně pracovních úrazů, 
nemocí z povolání, mateřství, pracovní 
neschopnosti, vysokého věku a úmrtí, 
nezaměstnanosti a péče o osoby závislé či 
jakéhokoli rizika, na něž se v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy vztahuje 
systém sociálního zabezpečení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 482
Ivo Hristov, Carmen Avram, Sylwia Spurek, Juozas Olekas, Robert Hajšel, Monika 
Beňová, Isabel Carvalhais, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Radě a Komisi.

26. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i 
vládám a parlamentům členských zemí.

Or. en


